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A trailer par: 

Cople a: Har Femand ETGEN 

Chamberspresident 

LETZEBUERG 

Har President, 

Esou ewei den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesiiit, 
biede rnir Jech, des parlamentaresch Fro un den Har Minister fir 
Landwirtschaft, Wiiibau a liindlech Entwecklung weiderzeleeden: 

,. De Japankiewerlek ass eng invasiv Insektenaart, dei zu den 20 
sougenannte "prioritare Schuedorganismen " an Europa zielt. Si 
kennen sech enorm seier verbreeden an et besteet de Risiko, datt si 
Kulture komplett vernichte keinten. Zanter 2019 gett et en EV
Planzegesondheetsrecht dat all Bierger derzou verflicht d 'Presenz 
vun esou engem Kiewerlek ze melden. 

Kierzlech gouf de Japankierwerlek ronderem Basel entdeckt an et 
besteet de Risiko, datt en sech och elo an eisem Nopeschland 
Daitsch/and verbreet. 

An deem Kader wollte mir dem Har Minister fir Landwirtschaft, 
Waibau a landlech Entwecklungfolgend Froe stellen: 

1) Wei ass de Moment de Wessensstand an desem Beraich? 
Wat.fir Kulturegi besonnesch vun desem Kiewerlek befall? 
Huet dese Phanomeen och eppes mam Klimawandel ze 
dinn? 

2) Sinn d 'Baueren an dei aner Acteuren am Beraich 
Landwirtschaft schonn averteiert gi fir sech op dese 
Problem virzebereeden? 

3) Wat fir eng Planzeschutzmettel ginn agesat fir 
d 'Ausbreedung vun desem Kiewer/ek a Schach ze ha/en? 

4) Vu datt eng Meldeflicht zu desem Kiewerlek besteet, bei 
wiem muss een sech da me/de wann een esou e Kiewerlek 
entdeckt? Ass an Zukunft gep/angt d 'Leit iwwert des 
Meldeflicht ze informeieren?" 
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Äntwert vum Här Romain Schneider, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech 
Entwécklung op d'parlamentaresch Fro n°5211 vum 11. November 2021 vun den éierbaren 
Deputéierten André Bauler an Gusty Graas 

 
1) Wéi ass de Moment de Wëssensstand an dësem Beräich? Wat fir Kulture gi besonnesch 
vun dësem Kiewerlek befall? Huet dëse Phänomeen och eppes mam Klimawandel ze dinn? 

 
De Japankiewerlek ass eng invasiv Insektenaart, déi zu den 20 sougenannte “prioritäre 
Schuedorganismen” an Europa zielt. Si kënnen sech enorm séier verbreeden an et besteet de 
Risiko, datt si Kulture komplett vernichte kéinten. De Wëssensstand iwwert de Japankiewerlek 
(taxonomesch Bezeechnung: Popillia japonica Newman) ass gutt, well seng Liewensweis 
schonn a sengen Ursprongslänner studéiert gouf. D’europäesch Autoritéit fir 
Liewensmëttelsécherheet (EFSA) huet 2018 eng Kategorisatioun vun der Schiedlechkeet vun 
dësem Kiewerlek duerchgefouert1, an dorops hin gouf dësen op d’Lëscht vun de „prioritäre 
Quarantäneschuedorganismen“ opgeholl. Säit Enn 2019 gëllt dës Lëscht a verlaangt, dass all 
Memberstaat d’Situatioun vum Kiewerlek iwwerwaacht. De Planzeschutzservice vun der ASTA 
féiert zënter der Vegetatiounsperiod 2020 Prospektiounen duerch, fir en Optriede vum 
Japankiewerlek fréizäiteg kënnen ze erkennen. Dozou gi visuell Inspektiounen duerchgefouert 
a Pheromonfalen an deenen am heefegste befalene Kulturen opgehaangen. 

 
Zu de Wirtsplanze gehéieren iwwer 300 Aarten, mee an Europa ass de meeschte Schued un de 
Blieder a Friichte vu Steenuebst, Riewen, Äppelbeem, Mais, Soja, Lafbeem (Lannen, Bierken) 
an Zierstraicher (Rousen) festgestallt ginn. D’Friesse vun de Blieder oder Friichte gëtt duerch 
den adulte Kiewerlek verursaacht. D’Larve friessen am Buedem un de Wuerzele vu Grieser an 
anere Planzen a kënne wéi eenheemesch Kiewerlekaarte Schued uriichten a bis zum Doud vun 
eenzelne Planze féieren. 

 
De Japankiewerlek gouf 2014 fir eng éischte Kéier an Italien festgestallt a gouf säit 2017 och 
am Süde vun der Schwäiz (Ticino) ermëttelt. Dat befalent Gebitt gouf als eng 
länneriwwergräifend, sougenannten demarkéiert Zone ageriicht, fir d’Ausbreedung ze 
limitéieren. 2021 gouf een Exemplar zu Basel fonnt, deen de Schwäizer Autoritéiten no 
warscheinlech duerch de Wuerentransport dohi komm ass, sech awer nach net als Populatioun 
ausgebreet huet. Eng weider Ausbreedung duerch e sougenannten “hitchhiking” gëllt als 
warscheinlech. Am Hierscht 2021 gouf ausserdeem een Exemplaire a Baden-Württemberg 
fonnt, deen dës Hypothees bestätegt. 

 
Dat éischt Optriede vum Kiewerlek an der EU muss duerch Importer aus Drëttlänner stattfonnt 
hunn. D’EFSA schätzt, dass d’Ausbreedung bei aktuelle klimatesche Bedingunge schonn an de 
gréissten Deeler vun der EU méiglech ass, wëll hei änlech klimatesch Bedingungen herrsche 
wéi am Oste vun den USA an an Deeler vu Japan, wou de Kiewerlek scho méi laang virkënnt. 
Duerch méi héich duerchschnëttlech Summertemperature kéint laut der EFSA 
d’Entwécklungszäit vum Kiewerlek vun 2 Joer op 1 Joer verkierzt ginn. De Klimawandel 
verstäerkt sou d’Ausbreedung vum Popillia japonica. 

 
 
                                                           
1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5438 



2) Sinn d’Baueren an déi aner Acteuren am Beräich Landwirtschaft schonn avertéiert gi fir 
sech op dëse Problem virzebereeden? 

 
D’Acteuren am Beräich Landwirtschaft, Wäibau an Horticulture sinn nach net direkt avertéiert 
ginn. Eng Broschüre mat allgemengen Informatiounen iwwert de Kiewerlek gouf dëse Summer 
ausgeschafft a geet deemnächst an den Drock. Dës kréien déi concernéiert Acteure geschéckt. 
Déi Informatioune ginn och iwwert de Internetsite vum Landwirtschaftsministère publizéiert. 

 
3) Wat fir eng Planzeschutzmëttel ginn agesat, fir d’Ausbreedung vun dësem Kiewerlek a 
Schach ze halen? 

 
Aktuell ginn zu Lëtzebuerg keng Planzeschutzmëttel agesat, fir d’Ausbreedung vum Kiewerlek 
ze verhënneren, wëll d’Virkomme vum Kiewerlek net nogewisen ass. Zousätzlech sinn och keng 
Planzeschutzmëttel zougelooss fir spezifesch géint dee Kiewerlek virzegoen. An Italien an an 
der Schwäiz ginn an den demarkéierten Zone verschidde mikrobiell Mëttel bei 
wëssenschaftleche Versich getest souwéi chemesch Planzeschutzmëttel genotzt (Wierkstoffer 
Deltametrin an Acetamiprid), nieft anere Bekämpfungsmoossnamen (ënnert anerem: 
Massefalen, mechanescht Asammelen, Repellents). 

 
4) Vu datt eng Meldeflicht zu dësem Kiewerlek besteet, bei wiem muss een sech da melden, 
wann een esou e Kiewerlek entdeckt? Ass an Zukunft geplangt, d’Leit iwwert dës Meldeflicht 
ze informéieren? 

Zanter 2019 gëtt et en EU-Planzegesondheetsreglement, dat all Bierger derzou verflicht, 
d’Präsenz vun esou Schuedorganismen ze mellen. Wann een de Kiewerlek entdeckt oder de 
Verdacht huet, en gesinn ze hunn, mellt een sech sou séier wéi méiglech beim 
Planzeschutzservice vun der ASTA. De Service préift d’Meldung an informéiert iwwer 
d’Moossnamen am Fall vun der Bestätegung vun der Aart. Fir eng eendeiteg Identifikatioun ze 
erméiglechen, ass eng Detail-Foto vum Kiewerlek néideg oder d’Afänke vum Exemplar. Fir e 
Laien ass eng Verwiesslung mat eenheemesche Blatthornkäferaarte wéi dem Meekiewerlek 
(Melolontha spp.), dem Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola) oder Gerippter Brachkäfer 
(Amphimallon solstitiale) warscheinlech, dofir ass eng Bestätegung duerch de 
Planzeschutzservice néideg. 

Am Allgemenge kënnen d’Léit all onbekannte Schuedorganismus beim Planzeschutzservice vun 
der ASTA mellen oder fir all onbekannt Déieren-, Planzen- a Champignonsaart och d’Application 
a Website “inaturalist” (https://inaturalist.lu) notzen, op där mat Fotoe vum Exemplar eng 
Identifikatioun duerch en Expert méiglech ass a vum Naturmusée enregistréiert gëtt. De 
Planzeschutzservice préift déi Date reegelméisseg op eventuell nei Schuedorganismen. Déi 
verschidden Acteure ginn no a no iwwert déi nei Meldeflicht, déi fir all 
d’Quarantäneschuedorganismen gëllt, informéiert.  

Luxembourg, le 1er décembre 2021 
 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 

(s.) Romain SCHNEIDER 
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