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Kuk kuk - hvor er du? 

Det er som en gemmeleg at finde frem til de få skadedyr, der er starten på et angreb. Skadedyrene 

skal du finde så hurtigt som muligt, det giver de absolut bedste muligheder for at opnå en effektiv 

biologisk og kemisk bekæmpelse. Her er nogle små tips, du kan bruge under gemmelegen. 

 

Væksthusmellusen (”den hvide flue”). 

Mellusen lægger altid sine æg på undersiden af de yngste blade. Da larven ikke bevæger sig rundt i 

søgen efter føde, og planten hele tiden vokser, vil du altid finde larvestadierne på undersiden af de 

ældre blade. Så snart den voksne mellus er udklækket, vil den flyve op i toppen. Honningdug og 

sodskimmel på oversiden af bladene kan være tegn på, at der er et mellusangreb. Honningdugen ud-

skilles af de larver og voksne individer, der sidder lige ovenover. 

 

Bladlusen. 

De første bladlus vil være spredt ud over hele væksthusarealet, men på grund af den hurtige opfor-

mering, dannes der hurtigt kolonier. Bladluskolonierne sidder i skudspidserne og på ældre blade i 

bunden af planterne. Her suger bladlusen den næringsrige plantesaft. Efterhånden som kolonierne 

vokser, vil bladlusene begynde at sprede sig til naboplanterne. 

 

Væksthusspindemiden. 

Spindemiden lever på bladundersiden, hvor den tømmer bladcellerne for plantesaft. Dens udsugnin-

ger resulterer i, at der på bladets overside ses nogle små gule prikker. Efterhånden som angrebet ud-

vikles, vil bladene blive grålige - for til sidst at visne og falde af. Ved kraftige angreb kommer der 

også det såkaldte "spind". 

 

Spindemiden vandrer ikke meget omkring, så et angreb vil i en lang periode være lokalt. For at op-

dage et spindermideangreb i tide, skal du kigge efter de gule prikker på bladoversiden, og ved mis-

tanke kigge nærmere på bladundersiden i en lup. Spindemiden er ca. 0,5 mm lang, så en lup er nød-

vendig. Den vil ofte være gulliggrøn, under ugunstige forhold vil der komme røde hvileformer. 

 

Tripsen. 

Tripsene lægger æg nede i plantevævet. Det kan enten være inde i bladet eller i kronbladene. Oftest 

vil de voksne individer af den almindelige trips være spredt udover hele planten. Den voksne Saint-

pauliatrips vil fortrinsvis være at finde i toppen af planten, hvor den skjuler sig i skudspidser og 

blomster. 

 

For at opdage et tripsangreb i tide skal du huske at undersøge både blomster og bladundersiden.. Tit 

vil du kunne finde det yngste larvestadium på bladene. Finder du trips i blomsterne, er angrebet 

godt i gang. 

 



Skadedyrenes fordeling i væksthuset. 

Angreb af trips, mellus eller spindemider starter næsten altid de samme steder i huset. Som regel er 

der størst chance for at finde de første skadedyr under luftvinduerne, ved døråbninger og langs trem-

plen ved varmerørene - så kig nøje efter de steder, så finder du hurtigt skadedyrene. Gule og blå fang-

plader er en meget god hjælp, men de fritager ikke dig for selv at kontrollere planterne. 

—————————————— 

Og så er der jo også: 

 

Øresnudebillen og dens larver. 

Angreb af øresnudebillen vil vise sig på bladrandene, som en slags billetklip, hvor billen har ædt. Om 

dagen gemmer øresnudebillen sig i jorden, hvor den også lægger sine æg. Larverne vil straks begyn-

de at æde af plantens rødder, og efter nogen tid kan hele rodnettet være borte, og planten vil dø. 

Planter med billetklip må hurtigst muligt have undersøgt plantejorden, som helst bør udskiftes fuld-

stændigt. 

Gå på jagt efter den voksne bille om aftenen med en lommelygte. 

Forebyggelse og bekæmpelse af larverne: nematoder for- og eftersommer. 

Readktøren 


