
MINERARFLUGOR l VÄXTHUS 

Minerarflugor, fam. Agromyzidae, är en grupp av 
insekter som är relativt vanligt förekommande i 
naturen. Där hålls angreppen på en lågnivå av di
verse naturliga fiender, främst parasitsteklar. Ett 
fåtal arter av minerarflugor är viktiga skadedjur 
på växthuskulturer. Visserligen brukarnyttodjuren 
också söka sig in och så småningom ta hand om an
greppet, men oftast först när skadan är ett faktum. 
I detta faktablad informeras om de viktigaste mine
rarflugornas levnadssätt och om deras bekämpning. 

Skadebild 
De flesta minerarfingelarver lever inuti blad, där 
de äter av bladvävnaden och skapar slingrande 
gångar eller mer eller mindre runda fläckar, s .k. 

Minor i tomatblad orsakade av larver till tomat
minerarflugan, Liriomyza bryoniae.Inuti minorna 
syns mörka streck av larvernas exkrementer. 

Div. växter/växthus 
Skadedjur 

Den fullbildade krysantemumflugan har lagt ägg 
och gjort födastick på krysantemumbladet. 

blåsminor. Ofta ser man flera minor på samma 
blad. Vid riktigtkraftiga angrepp fördärvas bladen 
helt, skrumpnar och blir bruna. Ett tidigt symptom 
på angrepp är små vita punkter på bladen, mesta
dels grupperade längs bladkanten. Dessa upp
kommer dels när flugan sticker in äggen i bladväv
naden, dels när den med hjälp av äggläggnings
apparaten sårar bladet för att få ut cellsaften som 
den livnär sig på. 

skadegörelsens omfattning beror givetvis på 
hur stor populationen är i förhållande till blad
massan. Många växtertål en viss reduktion av den 
assimilerande bladytan utan att skördeutbytet av 
blommor ellerfrukter påverkas, t .ex. gerbera, gurka 
och tomat. Om bladen ingår i saluvaran, som för 



Puparierav krysantemumfluga, Chromatomyiasyn
genesiae, bildas inuti bladet och ... 
Foto: Stanislaw Kalt 

krysantemum, cineraria och sallat, blir även lind
riga angrepp betydelsefulla. 

Arter 
I svensk växthusodling har vi tre inhemska arter 
av minerarflugor inom familjen Agromyzidae. 
Tomatminerarflugan (Liriomyza bryoniae) an
griper huvudsakligen gurka, melon och tomat; 
krysantemumflugan ( Chromatomyia syngenesiae) 
angriper bl. a. krysantemum, margerit och cinera
ria; C. horticola påträffas ibland i gurkodling men 
gör sällan någon skada. De tre arternaförekommer 
även på vilda växter. 

Två amerikanska arter som etableratsimånga 
europeiska länder, Liriomyza trifolii och L. huido
brensis, har vi ibland fått in i landet med bl.a. kry
santemumsticklingar, något vi fårräkna medkom
mer attupprepas framöver. Möjligenkan L. huido
brensis övervintra på friland i vårt land. Arterna 
är mycket polyfaga, de kan angripa så skilda växt
slag som tomat, selleri och sallat. Bland prydnads
växter har de i Europa rapporterats från gerbera 
och Gypsophila, men krysantemum är den vikti
gaste värdväxten. Ytterligare en amerikansk art, 
L. sativae, sprider sig i Asien och Afrika. 

Liriomyza-arterna är gråsvarta med gula teck
ningar medan Chromatomyia-artema är enfärgat 
mörkgrå. 

Angrepp av Liriomyza trifolii, L. huidobrensis 
och L. sativae anmäls till Växtinspektionen vid 
Statensjordbruksverk, tel: 036-15 50 00. 

Biologi 
I växthusmiljö går minerarflugornas utveckling 
mycket snabbt, livscykeln fullbordas på 2-4 veckor 
beroende på art, temperatur och värdväxt. Lirio
myza bryoniae på tomatvid 20°C medeltemperatur 
har äggstadium som varar i 5 dygn, larvstadier 8 
dygn och puppstadium 10-12dygn. Förpuppningen 
sker utanfår minan, oftast på marken. 

Övervintring 
Liriomyza-artemakan övervintra i tomma växthus 

... kan ses om man håller bladet mot ljuset. 

som puppor på marken. I grönsaksodlingar bör 
man vara noga med att vika ihop golvplasten när 
husen töms på hösten, så att de flesta puparierna 
avlägsnas. 

Åtgärder 
Biologisk bekämpning 
Minerarfluglarver angrips av olika slags parasit
steklar. Två arter med något olika levnadssätt 
saluförs. Dessa förekommer även i vår natur, där 
de livnär sig på en rad olika arter av minerarflugor. 

Dacnusa sibirica är en endoparasit, vilket in
nebär att ägget sticks in i fluglarven som fortsätter 

Puppa av parasitstekeln Diglyphus isaea i blad
mina. Rester av fluglarven ses till höger. 
Foto: Bioplanet l Biolab 



ParasitstekelnDiglyphus isaea. Foto: Bioplanet l Biolab 

Parasitstekeln Digtyphus isaea under kläckning. 
Foto: Bioplanet l Biolab 

att äta och kryper ut ur bladet för att bilda pupp
stadiet. Då har stekellarven börjat sin verksamhet, 
och äter raskt upp hela innehållet i pupariet. 
Därefter förpuppas stekellarven och småningom 
kryper en nykläckt stekel ut ur pupariet. Det går 
inte att avgöra på pupariets utseende om en fluga 
eller stekelkommer att kläckas. Mankan emellertid 
samla in puparier i en glasburk och bedöma para
siteringsgraden när djuren kläckts. 

Digtyphus isaea lever som ektoparasit. Stekeln 
lägger ägg utanpå fluglarven i bladet, efter att 
först ha paralyserat den medhjälp av ett toxin som 
injiceras med äggläggningsröret. stekellarverna 

Parsitstekeln Dacnusa sibirica. Foto: Koppert 

äter av fluglarverna från utsidan. När de blivit 
fullstorakryper de bort en bit i minan och förpuppas 
i skydd av ett antal stolpar som larven tillverkar av 
exkrementer (se bild s. 2). Den nykläckta stekeln 
gnager ett utgångshål och lämnar bladet. Förutom 
att döda fluglarvervid parasitering äter den vuxna 
stekeln av larveri bladen, s.k. hostfeeding. Honan 
borrar upp hål i larvhuden med hjälp av ägglägg
ningsröret och äter av den kroppsvätska som sipp
rar fram. Fluglarven torkar ut och dör omedelbart. 

I det långa loppet är D. isaea mer effektiv mot 
minerarangrepp än D. sibirica, men den har något 
sämre sökförmåga vid låg angreppsgrad. Därför 
rekommenderas att börja med båda steklarna vid 
begynnande angrepp. 

Planera ett utsättningsschema efter kontakt 
med nyttodjursleverantören. Man kan börja sätta 
ut nyttodjur direkt efter plantering eller avvakta 
tills angreppet konstaterats. I så fall måste kläck
ningen av flugor följas med hjälp av gula klister
skivor. Dessa kan läggas på golvet längs mittgång
en och andra särskilt ljusa delar av växthuset. Se 
också upp med de första sticken i bladen och be
ställ då genast hem steklar. När man väl ser minor 
(larvgångar) i bladen är man redan på efterkälken 
om inte steklarna finns på plats. Fortsätt med stek
lar varje vecka hela våren. I början Dacnusa sibi
rica blandat med Digtyphus isaea. Längre fram 
används bara D. isaea. Sluta ej med detta förrän 
etablering har konstaterats (minst 20% av flug
larverna påträffas döda). 

Utländska erfarenheter visar att man kan nå 
bra resultat med parasitsteklarna även i prydnads
växter somgerberaochkrysantemum. Dettakräver 
givetvis att man har ett komplett biologiskt be
kämpningsprogram för kulturen. 

Det finns en engelsk bekämpningsteknik som 
går ut på att använda insektspatogena nematoder, 
Steinernema feltiae. En särskild formulering, Ne
masys F, kan sprutas ut över bladverket. Om fuk
tigheten hålls hög efter applicering letar sig ne
matoderna in i minorna ochinvaderar fluglarverna 
som dör inom något dygn. 

Den rovlevande skinnbaggen Macrolophus 

SkinnbaggenMacrolophuscaliginosus. Foto: Biolab 



caliginosus, som används i tomat mot diverse 
skadedjur, har också effekt mot minerarfluglarver. 
Den letar upp och suger ut larvernas kroppsvätska. 
Larver av D. isaea angrips också, men sällan före 
juli månad när skinnbaggarna börjar bli många. 
Vid det laget är minerarangreppet oftast redan 
kraftigt decimerat av parasitsteklarna. 

Leverentörer av biologisk bekämpning: 
Econova Predator AB (042-32 98 90) , 
Biobasiq Sverige AB (0431-36 65 81) 

Kemisk bekämpning 
En relativt ny produkt, Conserve, klass 2L (aktiv 
substans spinosad), är godkänd förprydnadsväxter 
i växthus och har god verkan mot minerarflug
larver. Produkten har även fått utvidgat använd
ningsområde gällande godkännande mot trips och 
minerarflugor i gurka och tomat (s.k. "off-label''
godkännande). Användning av Conserve får betrak
tas som en nödlösning om den biologiska bekämp
ningen av någon anledning misslyckats. Medlet är 
tyvärr inte helt riskfritt för andranyttodjur som är 
aktuella i växthus. T.ex. kan bladlus- och mjöllus
bekämpningen störas. 

För prydnadsväxter finns även Bionim, klass 
2L innehållande nimextrakt (azadiraktin), som 
påverkar hudömsningarna och leder till att många 
puppor inte utvecklas till flugor. 
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