
Citrus træbukken fra 
Asien er fundet en del ste-
der i Europa, men ikke i 
Danmark. EU har indført 
skrappe regler for import 
og handel med planter.

Den kan dræbe træer eller 
give store skader på især 
ahorn og poppel.

Denne artikel er udarbejdet på grund-
lag af oplysninger fra Plantedirektora-
tet, www.pdir.dk 3.7.09. Red.

Citrus træbuk (Anoplophora chinen-
sis) er navnet på en iøjnefaldende 
sort- og hvidprikket træbuk med lange 
antenner. Den kan angribe en række 
danske landskabsplanter af slægterne 
ahorn, poppel, pil, platan m.fl. 

Træbukken er 2,5-3,5 cm og 
lægger sine æg i den nederste del 
af planten. efter klækning gnaver 
larven gennem veddet. Den forpup-
per sig og forlader planten som en 
voksen træbuk gennem et rundt 
udgangshul tæt ved stammebasis. 
Livscyklus tager op til 3 år afhængig 
af klimaet.

Citrus træbuk findes naturligt i 
Japan, kina, korea, Malaysia, Myan-
mar, vietnam og USA.

Citrus træbukken ligner til for-
veksling A. glabripennis som blev 
fundet sidste år ved Holstebro i 
træemballage (Skoven 8/08).

Symptomer på Citrus træbuk
Det er typisk udgangshullet efter 
den voksne træbuk, du vil få øje 
på, men med en vis træning kan du 
også se arret efter æglægning. 

Det er dog svært at se sympto-
merne. På planteskoleplanter må 
man ofte ødelægge roden (´destruc-
tive sampling´) for at kunne afsløre 
træbukken. Derfor har eU indført 
krav om ´destructive sampling’ af 
1% af importerede værtsplanter, dog 

max. 200 planter ved store sendinger.
Inspektion af importerede træer 

er meget problematisk. kun små 
æglægningspunkter på barken kan 
afsløre angreb medmindre stammen 
skæres op for at afsløre gallerier 
(dvs. larvegange) og larver. 

Skader fra træbukken
Angrebne træer mister saftspændin-
gen og svækkes. Bladene gulfarves 
og falder af, og træerne er mere 
modtagelige for sekundære angreb. 

Inde i veddet ses enorme galle-
rier på 1-3 cm i diameter.  På pryd-
træer og alletræer er der risiko for 
at store grene eller stammen knæk-
ker og falder ned. Træerne dør ofte 
af angrebet. 

Plantedirektoratet beskriver ikke 
nærmere mulige skader på veddet, 
men A. glabripennis har skadet op 
til 45% af veddet på poppeltræer. 

Træbukken i udlandet
Citrus træbuk er fundet ved import-
kontrol i eU i alt 21 gange i 2008. 

Det er fire gange så mange fund 
som i 2007. 

Træbukken er fundet i Frankrig, 
Italien og senest Holland. Den skøn-
nes at være indslæbt med bonsaiplan-
ter og planter af ahorn fra Asien. 

Det værste angreb er i Lombar-
diet i norditalien hvor den formentlig 
blev indslæbt allerede i 1996-97. Den 
findes nu i et område på 100 km2 
omkring Milano, og her bruges store 
ressourcer hvert år på at udrydde 
den. I 2008 er den også fundet i et 
mindre område omkring Rom. 

eU har indført skrappere import-
bestemmelser. værtplanter fra Lom-
bardiet skal følges af et plantepas, 
der attesterer, at producentvirk-
somheden er under officiel kontrol 
og fundet fri for angreb af Citrus 
træbuk.

Træbukken er endnu aldrig fun-
det i Danmark. vi ved ikke om den 
kan overleve i Danmark. Den trives 
bedst under varmere himmelstrøg, 
men har dog kunnet etablere sig i 
nederlandene. 
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Træbuk angriber ahorn

Det har ikke været muligt at skaffe billeder af citrus træbukken, men den 
ligner til forveksling den nærtstående A. glabripennis. Foto viser voksen 
og larve.



Siden 2007 har Plantedirektoratet 
overvåget for Citrus træbuk i de 
planteskoler og havecentre, hvor 
der udføres officiel avlskontrol 1-2 
gange årligt. vægten ligger på virk-
somheder der handler med bonsai-
planter og værtsplanter, især ahorn 
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Værtplanter for Citrus 
træbuk er især:
Ahorn (Acer sp.)
Poppel (Populus sp.)
Pil (Salix sp.)
Platan (Platanus sp.)

og i mindre grad: 
kastanje (Aesculus hippocastanum)
Hassel (Alnus sp.)
Birk (Betula sp.)
Hassel (Corylus sp.)
Bøg (Fagus sp.)
Æble (Malus sp.)
Avnbøg (Carpinus sp.)
elm (Ulmus sp.)
Blomme, Fersken, Abrikos mm. (Prunus sp.)
Pære (Pyrus sp)
Cotoneaster (Cotoneaster sp.)
Citrus (Citrus sp.)
Lagerstroemia (Lagerstroemia sp.)

Træbukkens levevis
Æggene lægges under barken i sprækker, som hunnen gnaver. Æggene 
lægges på den nedre stamme op til 60 cm over jorden. 

Larverne gnaver først gange under barken, senere dybere ind i veddet. 
Mens larven vokser, gennemløber den 5 larvestadier. Forpupning sker i 
puppekamre fyldt med gnavspåner i veddet. 

De voksne klækker i løbet af sommeren og kommer ud gennem cirku-
lære udgangshuller med en diameter på 9-11 mm. De voksne lever en må-
ned, hvor de æder på blade, bladstilke og ung bark.

Tegn på angreb
Udflod fra æglægning og eventuelt fra larvegnav. Gallerier fra larverne 
under barken. Gnavspåner ses i de runde udgangshuller samt i bunker 
ved grunden af de angrebne træer.

Æggene er 5-7 mm aflange, først hvidlige, senere gulbrune kort før 
klækning.

Larverne er benløse creme-hvide maddiker, 45-50 mm lange. 
De voksne biller er typiske træbukke, længde 25 mm (hannen) til 35 

mm (hunnen). 
Antennerne er længere end kroppen: 1,7-2 x (hannen) og 1,2 x (hunnen).
kroppen er sort med hvide pletter på dækvingerne. Tydelige spidser 

på begge sider af forbrystet.  

Ved ´destructive sampling´ i forbin-
delse med importkontrol ødelægges 
en vis procentdel af planterne for at 
finde larver af Citrus træbuk i roden 
og ved stammebasis. 

Larverne laver store gallerier som ødelægger veddet..

Udgangshuller efter den voksne træbuk er 9-11 mm i diameter og er lette at få 
øje på. 



pErSONaLIaSKaDEDYr

462 Skoven 10 2009





 

 

 

 

 

 





Skov & Landskab
Parkforvaltning
Cecil C. konijnendijk er udnævnt til 
professor i parkforvaltning ved Skov 
& Landskab. Han er 39 år, uddannet 
forstkandidat i Holland og har en 
Ph.d. i skov- og landbrug fra Fin-
land. Han har især viden om beslut-
ningsprocesser om byens grønne 
områder og disse områders bidrag 
til samfundet. Forskningen belyser, 
hvordan offentlige og private aktø-
rer spiller sammen i beslutningspro-
cesserne, eller hvordan brugerne 
kan inddrages på en fornuftig måde.

Cecil C. konijnendijk interesserer 
sig også for, hvordan byer kan ’brande’ 
sig med grønne områder og profiler. 
Fagligt brænder den ny professor mest 
for at skabe en bedre forståelse for 
den rolle parker og andre grønne om-
rådet har i et moderne samfund. Fordi 
grønne områder bidrager til et bedre 
og sundere bymiljø, og fordi det er vig-
tigt, at især børn – får daglig kontakt 
med naturen.

Agerskovbrug
Tony Simons, vicedirektør for World 
Agroforestry Centre i nairobi er ud-
nævnt til adjungeret professor ved 
Skov & Landskab. World Agroforestry 
Centre er verdens ledende center 
inden for forskning og udvikling af 
agerskovbrug (kombineret agerbrug 
og skovbrug på samme areal).

Agerskovbrug er en vigtig land-
brugsform for millioner af småbøn-
der i troperne. På trods af agerskov-
brugets store økonomiske betydning, 
er næsten alle de arter, der bruges, 
stadig uforædlede, og forskerne ved 
kun lidt om deres genetik. Tony 
Simon har bidraget til udvikling og 
udbredelse af bedre plantemateriale 
til ressourcefattige landmænd. 

Professoratet oprettes ved Skov 
& Landskab fordi det er blandt de 
førende i forskning og undervisning 
inden for agerskovbrug. en vigtig 
forudsætning er støtte fra Danida, 
der også har en væsentlig del af 
æren for at professoratet er oprettet 
i Danmark.

fra Asien og de angrebne områder i 
Italien. overvågningen er en visuel 
kontrol for symptomer omkring 
basis af stammerne og foretages i 
april-oktober.

I de andre eU-lande er det i en 
række tilfælde private og ansatte i 
planteskoler/ havecentre som har 
fundet træbukken. Det er derfor vig-
tigt at man underretter Plantedirek-
toratet hvis man finder symptomer 
på angreb eller voksne træbukke på 
værtsplanter. 

Læs mere om træbukken på 
www.pdir.fvm.dk > Gartneri > Plante-
sundhed > Nyt om plantesundhed

Kontakt
ved fund kontakt: Christiane Scheel el-

ler Lis Tanderup Stenstrup, Sektor for 
Planter og Plantesundhed i Plantedirek-
toratet, tlf 45 26 38 42 eller 45 26 38 22, 
e-mail: spp@pdir.dk

Fotos: Jørn Misser, Plantedirektoratet og 
netherlands Plant Protection Service 
(“destructive sampling”).

engelsk navn: Citrus longhorn beetle.

Er dine skovveje opkørte og nedslidte 

Se mere på www.essendrup.dk

Kan vi tilbyde:
■	 	Afretning	evt.	med	slaghuls	
oprivning

■	 	Tilførsel	af	vejgrus	der	profil	
udlægges	i	ønsket	mængde	til	
faste	priser

Ved høje midter rabatter kan 
vi tilbyde:
■	 	Vores	populære	sporfyldnings	
system,	der	kan	spare	op	til	30%	
vejmateriale.

Ring gerne for uforpligtende tilbud
Essendrup	Vejservice		–		Karl	Åge	2033	3352			–		Niels	4060	6342




