Minerarflugor

Floridaminerarfluga Liriomyza trifolii (Burgess)
Nervminerarfluga Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Larver av floridaminerarfluga och nervminerarfluga skadar bladen på bland annat korgblommiga prydnadsväxter samt på många
grönsaksväxter genom att minera bladen.
Minerarflugorna förökar sig snabbt i växthusförhållanden. Minerarflugor av släktet Liriomyza
känns igen på den gula pricken på ryggen.
Minerarflugorna sprids med växter. Importerat
plantmaterial av växthusväxter, snittblommor
och krukväxter kan därför sprida minerarflugor.
Floridaminerarfluga och nevminerarfluga är
växtskadegörare som enligt lagen om skydd för
växters sundhet (702/2003) skall utrotas. Om
man upptäcker eller misstänker minerarflugor
skall man kontakta växtskyddsmyndigheterna.
I Finland har minerarflugorna upptäckts sporadiskt, och förekomsterna har bekämpats.

Värdväxter och skador
Värdväxter för floridaminerarflugan och nervminerarflugan är ett stort antal olika odlings- och
ogräsväxter. De föredrar växter med mjuka och
saftiga blad. En viktig grupp av värdväxter är
korgblommiga växter såsom krysantem, aster,
dahlia, gerbera och margerit. Andra värdväxter
bland prydnadsväxterna är slöjblomma och nejlika samt bland grönsaksväxterna gurka, tomat,
sallat, kål och paprika.
Floridaminerarflugan och nervminerarflugan gör
gångar som ett slingrande mönster på växtens blad. Om det finns många larver, förenas
gångarna till stora fläckar. De minskar bladens
assimilerande yta och förstör prydnadsväxternas
utseende.

Kännetecken och levnadssätt
Floridaminerarflugan och nervminerarflugan
är cirka 2 mm långa, gulsvartbrokiga insekter.
Det krävs laboratorieundersökning för att skilja
arterna åt eller för att skilja dem från andra
minerarflugor.
De vuxna flugorna biter hål i bladens översida
för att äta och lägga ägg. Hålen syns som små
prickar i bladen. Larverna (0,3-3 mm) lever inuti
bladen och äter så att det blir mönster i bladen,
s.k. minor. Larven gör först en tunn gång. I
takt med att larven växter blir gången också
större. Då larven växt färdigt förpuppas den vid
bladytan eller fäller sig ned på växtunderlaget.
Förökningshastigheten för floridaminerarflugan
och nervminerarflugan beror på temperaturen
och värdväxten. Livscykeln från ägg till fullvuxen
tar cirka 4 veckor i 20 °C men blir betydligt
snabbare vid högre temperatur.

Anmälningsskyldighet och
inspektioner
Floridaminerarflugan och nervminerarflugan är
växtskadegörare som skall utrotas. Vid upptäckt
eller misstanke om förekomst skall växtinspektören vid ELY-centralen eller växtinspektören vid
Livsmedelssäkerhetsverket Evira ofördröjligen
kontaktas. Växtinspektören granskar platsen
där minerarflugan observerades och utreder
förekomsten av minerarflugor.

Förhindrande av spridning
Floridaminerarflugan och nervminerarflugan
är ursprungligen amerikanska arter. Från det
ursprungliga utbredningsområdet har de spritts
till andra världsdelar, främst med krysantemer.
I Europa förekommer minerarflugor permanent
i Medelhavsområdet samt i Belgien, Frankrike
och Holland. I de nordiska länderna förekommer
minerarflugorna inte permanent.
Floridaminerarfluga eller nervminerarfluga får
inte förekomma i odlingar eller på växter som
är till salu. När värdväxter för minerarflugor
levereras till trädgården är det skäl att granska
växterna innan de flyttas in i växthusen. Om
minerarflugor eller skador av sådana upptäcks
på växterna, måste partiet hållas isolerat tills
artbestämningen är gjord. Förekomsten av
vuxna floridaminerarflugor och nervminerarflugor kan undersökas med hjälp av gula limfällor
som placeras i växtligheten. Inom EU-området
krävs växtpass för sticklings- och plantpartier
av de flesta värdväxterna, då växterna säljs till
yrkesmässig vidareodling.

Av floridaminerarflugan och nervminerarflugan
har det uppkommit stammar som är resistenta
mot bekämpningsmedel. Problemet med biologisk bekämpning är att man med den metoden
inte helt lyckas utrota beståndet av minerarflugor. Under gynnsamma förhållanden förökas
minerarflugorna snabbt. Då går det inte mera
att med bekämpningsåtgärder utrota dem, utan
alla växter måste förstöras.

Ansökan om ersättning
Odlaren får ersättning av statliga medel för
kostnaderna och de ekonomiska förlusterna till
följd av beslut om bekämpning av en växtskadegörare som skall utrotas. Ersättningen söks
från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Tilläggsinformation:
■■ Evira, enheten för växthälsa
■■ ELY-centralernas växtinspektörer
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Eftersom floridaminerarfluga och nervminerarfluga är växtskadegörare som skall utrotas, ger
växtskyddsmyndigheterna odlaren eller växtförsäljaren ett skriftligt bekämpningsbeslut. Det
kan bestämmas att de angripna växterna måste
förstöras och växthuset rengöras. Det kan också
bestämmas att bekämpning i växtligheten skall
utföras. Angripna växter får inte föras bort från
odlingen eller lagringsplatsen förrän minerarflugorna har bekämpats.

