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Else Højbjerg 

Hele året er det vigtigt at kontrollere planternes sundhedstilstand.  

De kan angribes af såvel skadedyr som rust- og skimmelsvampe 

 

Øresnudebillen kan man allerede nu stifte bekendtskab med. Når planterne tages frem fra vinterhiet, 

kan der ske det, at man pludselig står med de overjordiske dele af en plante. Rodhalsen er simpelthen 

gnavet over. Ser man rodnettet efter, så er der næppe liv tilbage i en eneste rod, hvis der da overhove-

det er rod tilbage. I stedet vil man finde en - eller en hel flok - hvide krumme ca. l½ cm lange larver 

med mørkt hoved. Det er øresnudebillens larver, som har overvintret her og levet af planterødderne. 

Nogle af dem kan allerede have forpuppet sig, og måske kan nogle af de nyklækkede biller, som har 

forladt  puppehylstret være på togt i nogle af de andre potter. 

   Øresnudebillen findes i naturen. Den lever i jorden om dagen, men om natten kommer den frem for 

at æde. Den er særlig glad for  f. eks. rododendron - og fuchsia. Når den har været i en plantes blade 

efterlader den nogle karakteristiske ”klip” i kanten af bladene - det ligner faktisk billetklip - og så er 

der stor risiko for, at den lægger - eller har lagt - nogle æg i plantejorden. 

   I dag kan man ikke købe sprøjtemidler, der udrydder den effektivt. Man kan anvende nematoder 

(bestilles i planteskoler eller havecentret). Det er mikroskopiske rundorm, som lever og formerer sig 

inde i larverne, og de vil så dø af det. 

 

Bladlus og mellus (hvide fluer) gemmer sig på bagsiden af bladene og ofte tæt ved skudspidserne. 

Bladlusene kan forsigtigt spules bort, og de finder næppe hjem igen. Et angreb af hvide fluer er mere 

problematisk. Fluerne kan man evt. knuse med fingrene, men deres æg og larver er vanskelige at få 

øje på. De klækkes i løbet af 2-3 uger afhængigt af temperaturen. Derfor er man nødt til at være på 

vagt hele tiden, hvis man skal komme dem til livs på denne måde. - Der fås forskellige sprøjtemidler, 

men man skal ramme dyrene direkte, og æg og larver er beskyttet af en skal, som sprøjtevædsken ik-

ke virker på. Så  - hold udkig - og undersøg også nyindkøbte planter og planter, man bytter sig til. 

Sæt dem evt. i karantæne et afsides sted i et par uger eller 3, inden de indlemmes i samlingen. 

 

Skimmelsvampe forekommer især i fugtigt vejr. Den kan medføre bladtab eller angreb ved rodhal-

sen. Undlad at plante for tæt og hold jordoverfladen fri for nedfaldne blomster og blade. Spray med 

et svampemiddel eller Atamonvand - (1 spsk. pr. liter vand). 

 

Rustsvampen er et kapitel for sig. Som regel optræder den først senere på sommeren, men den kan 

have overvintret på fuchsiaplanter med grønne blade. Vi vender tilbage til den slags angreb i et sene-

re blad, men hold alligevel øje med ”uldne mørke pletter” på bagsiden af bladene. Ved den mindste 

mistanke bør planten isoleres, de angrebne blade fjernes helt fra bopælen, og der skal holdes øje med 

naboplanterne. Et rustangreb spredes hurtigt, og rusten er meget vanskelig at bekæmpe med kemika-

lier. 

Den rusttype, som angriber fuchsia, angriber ikke andre prydplanter i haven. 

 

Andre skadevoldere: Spindemider, topskudsmider, trips, sommerfuglelarver,………. 

 

NB Sunde og velplejede planter er ikke så modtagelige som svage, forsømte planter. 


