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Jeg har i flere år haft bladskader på mine fuch-
siaer. Det viser sig som  brune bladkanter. Fle-
re har fortalt mig, at det var gødningsskader, 
men jeg synes ikke, jeg gøder for meget. 
 
 

 
 
 

En dag 
fik jeg vendt et af disse blade, og på 
bagsiden fandt jeg et lille hvidt skelet. 
Jeg vendte flere af de skadede blade om, 
og på næsten alle sammen fandt jeg et 
lignende skelet. 
 

 
 
På nogle af bladene så jeg også små grønne insekter, der var meget livlige. Jeg 
fik taget nogle billeder under mikroskop, og derefter søgte jeg efter billeder på 
Google, der lignede. I første omgang troede jeg at det var trips, da de hvide 
skeletter på bladene lignede noget, jeg havde fundet på internettet. 
 

 
 

Der var dog noget, der ikke stemte 
helt, så jeg ledte videre. Og endelig 
en dag fandt jeg svaret, nemlig blad-
lopper eller på latin  Psylloidea. Troe-
de jeg ihvertfald. For at være sikker i 
min sag, sendte jeg nogle billeder til 
bladet ”Bladloppen”.  Deres svar var, 
at det var lus. 
 

 

Så blev jeg noget usikker på, hvad det egentlig var for et insekt. Derfor kon-
taktede jeg Profesor Emeritus Niels P. Kristensen, Københavns Zoologisk mu-
seum. Niels P. Kristensen er specialist i disse småkræ. 

GRØN MINI-CIKADE 
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Han kom med dette overraskende svar: 
 
Det drejer sig ikke om bladlopper, men du er 
tæt på: det er cikader (familien Cicadellidae, 
underfamilien Typhlocybinae). Vi har adskilli-
ge nær-tegningsløse grønlige cikadearter i den-
ne gruppe; de ligner hinanden meget. 
  
Hvis du vil søge yderligere oplysninger om 
dyrene på internettet, så vær opmærksom på, at 
de på engelsk hedder leafhoppers (ikke cicadas – 
det navn dækker KUN sangcikader, som vi ikke 
har i Danmark), på tysk Zikaden og på svensk 
stritar. 
 

Her fik jeg så også forklaringen på, hvorfor jeg troede, det var bladlopper. Da 
jeg søgte på Google, havde Google oversat det engelske ord leafhoppers til 
bladlopper, hvilket er helt forkert. 
 
Der findes mange tusinde arter på verdensplan, og heraf er der ca. 300 arter, 
der har slået sig ned i Danmark. De forskellige arter er ofte knyttet til bestemte 
planter, og en af arterne har forelsket sig i fuchsiaer.  
 
Cikader hører til insektordenen næbmunde. Undergrupperne af næbmunde 
er plantelus, tæger, cikader og bladlopper. Cikadens æg bores ind i bladvæ-
vet, og cikaden/nymfen suger plantesaft af bladene.  I nymfestadiet udskiller 
de giftstoffer i spyttet, og det kan være disse giftstoffer, der giver bladskader-
ne. 

Cikader her i nymfestadier: 

Bladloppen er 3 mm stor 
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. 
Da cikaderne hører til gruppen næbmunde, skulle man kunne bekæmpe dem 
med samme midler, som der bruges mod andre skadedyr i denne gruppe.  
Jeg har i år forsøgt med forbyggende bekæmpelse, og har i skrivende stund 
ikke set noget angreb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til bekæmpelse kan bruges Calypso ( systemisk ), som sprøjtes med 4 ugers 
mellemrum. 
Der kan også bruges andre sprøjtegifte,  så som Karate og insektsæbe, men 
disse kræver at dyrene rammes, hvilket kan være lidt besværligt at håndtere, 
da cikaderne sidder på undersiden af bladene. 
 
Her billeder af cikadeskader på roser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er der andre, der har erfaringer med cikader, så skriv endelig til redaktionen. 
 

Tekst og billeder: John Ryberg 


