MOROTSMINERARFLUGAN
Morotsminerarflugan (Napomyza carotae) har
observerats som skadegörare på morötter i vissa
områden i södra Sverige, främst Skåne. Larverna
orsakar ytliga, torra gångar på morotens övre del
vilket medfor att kvalitetskraven ej alltid kan uppfyllas. Skadorna skall inte forväxlas med angrepp
av morotsflugan (Psila rosae) som är djupare och
oftast följda av bakterierötor, se Faktablad 77 T.

Skadebild
De forsta tecknen på förekomst av morotsminerarflugan är de "fodostick" som flugan gör på bladen i
samband med äggläggningen. Dessa märken är ca
0,5 mm i diameter och är som fårska mörkgröna men
torkar sen in och blir ljust grå/vita. Födosticken,
som har observerats i Skåne med början 15- 20
juni, påverkar varken skörd eller kvalitet. Det
gör inte heller larverna då de äter sig ner genom
stjälken mot själva moroten. För st efter5- 7 veckor
blir den egentliga skadan synlig i form av ytliga,
senare öppna, torra och brunaktiga gångar/minor
på morotens övre del. Gångarna sitter ofta mycket
nära nacken på moroten och kan sedan slingra sig
som en spiral en liten bit ner på moroten, men de
sitter relativt horisontellt på roten. Ofta går det
att se hur gången kommer från bladstjälken och

Födastick

sedan påbörjas i moroten. I slutet av minan finner
man ofta det gulbruna pupariet.

Biologi
Morotsminerarflugan har rapporterats från Tyskland, Schweiz, N ederländerna och England och har
där två generationer. Morotsminerarflugan angriperforutom morot även andra flockblommiga växter
som selleri, palsternacka och persilja, men här fororsakas inte någon skada av ekonomisk betydelse.
Larverna stannar i dessa växter i bladstjälkarna
där de förpuppas. Så är också fallet i morötter vid
angrepp av andra generationen.
Morotsminerarflugan uppträder i södra Sverige
i mitten/slutet av juni. Flugan är ca 2,5 mm lång,
gråsvart kropp och ett gulsvart huvud. Honan lägger sina ägg i blad eller bladskaft och i samband
med detta gör honan de karakteristiska få dosticken
på bladen. Dessa uppkommernär flugan med hjälp
av äggläggningsapparaten sårar bladet for att få
ut cellsaften som den livnär sig på. Äggen, som är
0,4 mm långa, läggs ett och ett och är svåra att
upptäcka. Honan kan under sin ca 20 dagar långa
livslängd lägga u p p till250 ägg. Larven, som kläcks
efter 5 dagar vid 21-222 C, äter sig in i bladet och
minerar sin väg under epidermis vidare nerfor
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Förpuppningen sker i den ytliga minan.

stjälken mot moroten. I slutet av sin larvperiod
sker fårpuppningen i ett puparium i minan i morotens över del. Detta har observerats ske under de
fårsta veckorna i augusti i södra Sverige. Troligen
fårekernmer en andra generation, som dock ej kan
fårorsaka någon ekonomisk skada. Vid denna tid
är morotens blad fullt utväxta och växtvävnaden i
bladskaften får "tuff' får att larverna skall kunna
nå moroten innan fårpuppning.
Åtgärder
Skadorna av morotsminerarflugan påverkad fårsta
hand produktens utseende. I de fall detta inte är av
betydelse finns inget behov får bekämpning. skadorna som består av de torra minorna fårsvinner
när moroten skalas. För produktion av morötter
till handeln som har höga kvalitetskrav kan behov
finnas får kemisk bekämpning.
Med tillgång till ett systemiskt insektsmedel
kan en bekämpning riktas mot larverna som befinner sig inuti bladet eller stjälken. Ett sådant medel
är Danadim Progress (dimetoat), som är godkänt
mot morotsflugor i morötter. Observationer i fålt,
då fårekernsten av fådosticken på bladen noteras,
kan påvisa bekämpningsbehov och vägleda till rätt
tidpunkt får behandling. Bästa effekt har erhållits
med en bekämpning 2-3 veckor efter det att en ökning av antal blad med fådostick noterats på 100
slumpvis insamlade morotsblad. Tröskelvärdet får
bekämpningsbehov har i Tyskland uppskattats till
på 50% angripna blad. Detta har emellertid visat
sig vara får högt i södra Sverige med de höga krav
som handeln har på produktens kvalitet.
Om endast kontaktverkande insektsmedel, t.ex.
pyretroider, finns att tillgå måste bekämpningen
riktas mot de vuxna flugorna. En bekämpning när
fådostick i fåltet visar att äggläggningen bötjat bör
ha effekt. Detta är dock ej utprovat i fårsök eller
testat i praktisk skala.
I ekologisk odling har inte bekämpning av
morotsminerarflugan tillämpats. Om hög risk får
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angrepp finns är täckning med väv/insektsnät
under äggläggningssperioden i senare halvan av
juni en möjlig åtgärd.
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