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Der er flere gange tidligere skrevet om dette emne, men jeg fornemmer, at der i år især er to skade-

dyr, som har forvoldt en del skade på vore fuchsiaer. Jeg selv har haft problemet, og mange andre, 

som jeg har talt med, har haft de samme symptomer. Det drejer sig om væksthussnudebillens larver 

samt om de såkaldte topskudsmider. 

 

Snudebillens larver: 

I juni og juli lægger snudebillen sine æg. Hver bille lægger over en periode flere hundrede æg, som 

klækkes efter 1-3 uger, alt efter temperaturen. De små larver ernærer sig af rodhår, for siden hen at 

æde de større rødder. Problemet for fuchsiafolk er, at snudebillen lægger sine æg i potterne med fuch-

sia, og dem tager vi så ind til vinteropbevaring. Larverne kan så vinteren igennem æde planternes 

rødder, for til sidst at have fortæret hele rodnettet. Det er særlig de unge planter, som endnu har små 

og fintfølende rødder, som er mest udsatte for at gå til grunde. Vi opdager først problemet om foråret, 

når planten står og vipper løst i potten uden rodnet. 

Bekæmpelse af snudebillens larver foregår nemmest ved brug af nematoder, som er mikroskopiske 

rundorme, der kan angribe forskellige larver af skadedyr. I september måned vandes nematoderne ud 

i jorden, hvor de selv finder snudebillens larver, og simpelthen slår larven ihjel indefra. Ved udvan-

ding skal temperaturen være 12 - 25 grader. Jorden bør herefter holdes fugtig. Det anbefales at udføre 

2 - 3 behandlinger. Nematoderne kan bestilles hjem hos bl.a. Matas og FDB. En pakke til 20 kvm ko-

ster ca. 120-130 kr. De fleste har nok i 1 pakke, som har en holdbarhed i ca. l måned ved opbevaring 

i køleskab. 

 

Topskudsmider: 

 

Hvorfor blomstrer mine fuchsiaer ikke ordentligt? Det spørgsmål har mange stillet sig selv, og et svar 

kan være, at det er topskudsmiden, som har ødelagt knopdannelsen. Topskudsmiden kan kun ses un-

der mikroskop, og derfor opdager man først skaden, når det er for sent, nemlig når topskuddet er øde-

lagt, så der hverken kommer blomster eller blade. 

Problemet kan løses ved om foråret/forsommeren forebyggende at anvende sæbepræparater, og ved 

at udsætte tripsrovmiden (amblyseius cucumeris), når temperaturen er over 16 grader og ved en luft-

fugtighed større end 65 %. Behandlingen kan gentages 2 gange med 3 ugers mellemrum. Rovmider 

kan bestilles hjem hos bl.a. Matas, og det kan være en fordel at købe små pakker ad flere omgange, 

idet rovmideme skal sættes ud straks man modtager pakken. 
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