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Øresnudebillen, også kaldet væksthussnudebillen, har specialiseret sig på ro-

dodendron- og azaleabuske. Den angriber også begonier, primula, jordbær og 

flere andre planter, bl.a. fuchsia. 

 

Man ser aldrig billen ved dagslys, men om dagen opdager man de grimme 

”billetklip”huller, som den om natten gnaver i bladrandene. Denne skade er 

uvæsentlig for plantens videre vækst, men hullerne fortæller, at øresnudebil-

len har været på spil, og at den efter al sandsynlighed har lagt eller vil lægge sine æg i jorden i nærhe-

den af plantens rødder. 

 

På friland dukker den op fra sidst i juni, men indendørs kan den være aktiv hele året under gunstige 

temperaturvilkår. Billen trives både på friland og i drivhus og udestue. 

 

Æglægningen starter efter at billen har ædt blade i 4-6 uger. Hver bille lægger over en periode af 

nogle uger flere hundrede æg. Det normale antal er ca. 300, men enkelte dyr kan præstere helt op til 

700 æg.  Æggene klækkes efter 1-3 uger, afhængigt af temperaturforholdene. De små larver starter 

deres tilværelse med at æde af plantens fine rodhår. Når larverne har nået en størrelse af ca. 1 cm i 

april-maj året efter, at æggene er lagt, har de en voldsom appetit og kan så tage fat på større rødder, 

og især ved rodhalsen kan de gøre så stor skade, at planten går tabt. 

 

Selve billen er vanskelig at udrydde. Om natten kan man gå på jagt efter den, når den kravler rundt 

på planterne. Men larverne, kan bekæmpes med nematoder. 

 

Nematoder er en stor gruppe af mikroskopiske rundorm, hvoraf mange arter lever i planter, og andre 

lever i dyr. Forskere inden for skadedyrsbekæmpelse har fundet frem til den stamme af nematoder, 

som kan leve og formere sig i øresnudebillens larver. Larverne vil dø, når disse ”snyltere” angriber. 

 

Nematoder kan købes/bestilles i planteskoler, hos Matas eller i Brugsen. Ved bestillingen må man 

gøre sig klart, hvor mange kvadratmeter jord, man vil behandle, og her beregner man den samlede 

jordoverflade i potterne*. 

 

Nematoderne leveres enten i en gelemasse eller i et pulver, som kan opbevares i køleskab i ca. 1 må-

ned. Geleen eller pulveret skal blandes i vandingsvandet. Læs den medfølgende brugsanvisning og 

følg den, men det er vigtigt at huske på, at nematoderne vil synke til bunds i vandet, så der må røres 

rundt i blandingen af og til under arbejdet. 

 

Nematoderne er effektive i fugtig jord, hvor jordtemperaturen ikke er under  120 og ikke over 250. 

Undgå udvanding i direkte solskin. Det anbefales at udføre 2-3 behandlinger. Behandling forår og ef-

tersommer vil give en rimelig god beskyttelse. 



 

Problemet for fuchsiadyrkere er, at billen lægger sine æg i potterne. Potterne overvintrer vi frostfrit, 

og eventuelle øresnudebillelarver i potten har hele vinteren til at udvikle sig – og ødelægge plantens 

rodnet. 

 

Derfor kan det anbefales at potte sine planter om i frisk jord, når de tages ind om efteråret, så man 

kan fjerne de larver, som stadig måtte være i live. 

 

Hvis man venter med ompotningen til foråret, vil man kunne finde larverne i den gamle jord. Jorden 

vil være blevet meget findelt i løbet af vinteren, samtidig med at mange af planterødderne vil være 

gnavet i stykker. I værste fald vil der også være gnavet rundt om rodhalsen, og planten vil være helt 

ødelagt. 

 

Man ved om øresnudebillen, at den formerer sig parthenogenetisk, altså uden forudgående parring, 

idet man kun har fundet hunner, i hvert fald her i Danmark. Billens levetid er ca. 1½ år. Den er ½-1 

cm lang, sort eller gråbrun.  

 

En udvokset larve er ca. 1 cm, hvid med mørkt hoved og let sammenkrummet. Efter larvestadiet for-

pupper den sig i en hvid kapsel, hvorpå man tydeligt kan se billens kommende statur. 

 

 

OBS:    Der kan være larver i potten hvis:  

          a)   Planten ikke står fast i potten……………….....eller 

          b)   Planten ikke drikker det vand, man giver den ..eller 

          c)   Planten begynder at sætte rødder fra stammen over pottejorden. 

 

 

*   Når overfladen af pottejorden skal beregnes, kan nedenstående oversigt måske lette regnearbejdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

               127 stk.      10 cm potter 

                 56 stk.      15 cm potter 

                 31 stk.      20 cm potter 

                 20 stk.     25 cm potter 

1 m2 jordoverflade  
svarer til  
(ca. tal) 



 

Se også artiklen i Jubilæumsbogen 


