
      

 

Asiatisk bomuldsugle findes ikke naturligt i 

Europa. Den er kategoriseret som karantæne-

skadegører for EU, og dermed reguleret i fælles 

EU lovgivning. 

Asiatisk bomuldsugle er en natsværmer, hvis 

larver angriber et meget stort antal plantearter. 

Under danske vilkår vil den især være et problem i 

væksthuse, hvor larver vil kunne afløve mange 

planter med store økonomiske tab til følge.  

 

Symptomer på angreb 
Unge larvestadier spiser i grupper og efterlader 

bladenes overhud (Fig. 1). Ældre larvestadier lever 

spredt og opholder sig i jorden under værtplanten i 

løbet af dagen. De spiser om natten og tidlig morgen. 

Larverne gnaver typisk bladene helt ind til midter-

ribben (Fig. 1). Frugter og blomster angribes også. 

 

Hvilke planter angriber natsværmerne? 

Asiatisk bomuldsugle har i hundredvis af værtplanter 

blandt både grønsager og prydplanter. I Danmark vil 

den kunne angribe mange forskellige væksthus-

planter.  

 

 

 

Hvor finder man asiatisk bomuldsugle? 

Asiatisk bomuldsugle findes udbredt i Asien og 

Oceanien. Den findes ikke naturligt i Europa, men er 

fundet ganske få gange i væksthuse med pryd-

planteproduktion, og er i alle tilfælde blevet udryddet. 

 

Hvordan ser asiatisk bomuldsugle ud? 

De voksne bomuldsugler er 15-20 mm lange med et 

vingefang på 30-38 mm. Forvingerne er rødbrune og 

har et stærkt varierende mønster og lyse linjer langs 

ribberne. Bagvingerne er grålig-hvide med grå 

markeringer og ofte med mørke ribber (Fig. 2).  

 

Æggene er kugleformede og dækket med svagt 

orangebrune eller lyserøde skæl (Fig. 4). 

 

Larverne gennemgår 6 larvestadier. De kan blive op til 

ca. 45 mm lange og varierer i farve (rødbrun, mørk 

grøn, off-white eller grå-sort), med en meget 

karakteristisk skinnende gul rygstribe (Fig. 3). 

Pupperne er 15-20 mm lange og rødbrune (Fig. 4).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1:  Angreb af larver på 
blad  
 Kilde: Mads Aarøe Larsen 

  Fig.2:  Asiatisk bomuldsugle (hun til 
venstre og han til højre)  
Kilde: EPPO  

 Fig. 3: Larve med den karakteristiske gule 
stribe 
Kilde:  K. Kiritani (JP) 

      

 

Hold øje med  

Asiatisk bomuldsugle (Spodoptera litura)  

 

http://photos.eppo.int/index.php/image/1639-prodli-02


  
 

 
Fig. 4: Grupper af æg dækket af skæl (venstre og øverst til 
højre) og pupper (nederst til højre). 
Kilde: Foto af æg og larver: Amy Carmichael, Queensland University of 
Technology 

 
Livscyklus 

Hunnerne lægger æg 2-5 dage efter, at de kommer ud 

af puppen. De lægger 1000-2000 æg fordelt i grupper 

på 100-300 æg på blade. Æggene klækker efter ca.  

4-12 dage.  

De 6 larvestadier gennemføres på 15-23 dage og 

puppestadiet på 11-13 dage. Livscyklussens varighed 

afhænger af temperatur og fugtighed, og kan være 

afsluttet på ca. 5 uger ved optimale forhold. 

Temperaturer mellem 24-30 °C og 75% relativ 

luftfugtighed er gunstigst for natsværmerens udvikling.  

 

Hvorfor er skadegøreren så alvorlig? 

Larver af asiatisk bomuldsugle er en meget alvorlig 

skadegører på grund af det store værtspektrum af 

økonomisk vigtige planter. Hvis den indslæbes til 

europæiske væksthuse, kan den hurtigt spredes til 

andre væksthuskulturer. Den kan bekæmpes med 

kuldebehandling eller kemisk, men der er mange 

tilfælde af resistens. Biologiske bekæmpelsesmetoder 

reducerer angreb, men er ikke effektive til at udrydde 

denne natsværmer. Til brug for detektering og 

monitering kan voksne bomuldsugler fanges med 

lysfælder og specifikke feromonfælder. 

 

Hvordan spredes asiatisk bomuldsugle? 

Natsværmeren spredes typisk ved international 

handel med småplanter, medfølgende jord, snit-

blomster eller grøntsager, som kan transportere æg, 

larver og pupper. Voksne bomuldsugler kan om natten 

flyve op til 1,5 km, men under danske forhold er der 

kun risiko for spredning uden for væksthuse, hvis 

populationen af voksne individer er stor. 

Hvad kan du selv gøre for at undgå angreb? 

 Brug udelukkende kontrolleret 
planteformeringsmateriale 

 Hold din modtagelse af importerede 

forsendelser og produktion adskilt, og 

undersøg indkøbte planter nøje, hvis de 

kommer fra områder, hvor asiatisk 

bomuldsugle findes 

 Se efter symptomer på larveangreb og 

opsæt lys-og feromonfælder for fangst af 

voksne individer 

 

Hvad gør Landbrugs- og Fiskeristyrelsen?  

Hvis asiatisk bomuldsugle bliver fundet i Danmark, vil 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen undersøge fundstedet 

for at fastslå angrebets omfang, forhindre yderligere 

spredning og sikre, at insekterne udryddes.  

 

Anmeldepligt - hvem skal kontaktes? 

Ved fund eller mistanke om forekomst af asiatisk 

bomuldsugle er der anmeldepligt, og du skal kontakte 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen:  

 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

EU & Landbrug, Planter 

Nyropsgade 30, 1780 København V 

Tlf. 33 95 80 00 | planter@lfst.dk  

 

http://www.qut.edu.au/
http://www.qut.edu.au/
mailto:planter@lfst.dk

