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Vækstsæsonen er så småt startet hos mange fuchsiadyrkere. De overvintrede planter begynder at sæt-

te friske nye skud, og skadedyrene nyder også denne dejlige årstid. I hvert fald er deres forplant-

ningsprocesser sat i gang, og hvis vi ikke er opmærksomme i tide, kan vi hurtigt skaffe os kolonier af 

bladlus og hvide fluer. Forældregenerationerne har overvintret i skjul på vore planter, og på et lunt 

overvintringssted har de allerede formeret sig. 

Bladlus og hvide fluer kan vi holde i ave, fordi vi kan se dem, og hvis vi begynder bekæmpelsen nu. 

 

Desværre er der andre skadevoldere, som lever en mere skjult tilværelse. Snudebillen gemmer sig i 

jorden om dagen, og om natten indtager den sine måltider, som består af små stumper af bladene på 

fuchsiaplanter, jordbærplanter, aurikler, rhododendronbuske, kirsebærlaurbær og flere andre. 

Der findes flere slags snudebiller, men det er specielt øresnudebillen, som gør skade på fuchsiaplan-

terne, hvor de sætter deres visitkort i form af en række ”billetklip” i bladrandene. 

Men det er ikke det værste. Øresnudebillen lægger sine æg i pottejorden. I dette skjul udklækkes de 

små hvide larver, som i begyndelsen lever af de fine tynde planterødder. Efterhånden gnaver de sig 

igennem de tykkere rødder, og det kan gå så slemt ud over rodhalsen, at planten måske ikke overle-

ver angrebet. 

Den forebyggende behandling består i udvanding af nematoder om foråret og i sensommeren. Nema-

toderne er små mikroskopiske snyltere, som borer sig ind i larverne og lever deres familieliv der. Lar-

verne vil gå til i denne proces, og en ny generation af øresnudebiller er dermed blevet forhindret.  

 

Der kan også være tale om andre skadevoldere, og vi kan nu frygte, at et nyt skadedyr vil gøre sit 

indtog i danske haver - og specielt i fuchsiahaver. Dyret hedder ’aculops fuchsiae’ og er en galmide. 

Den lever også for os at se en skjult tilværelse; dels er den usynlig med det blotte øje og dels lever 

den i plantevævet, hvor dens sekreter får plantevæksten til at deformere; se artikel og billeder under 

menupunktet Advarsel. 

 

I Californien har man kendt miden i snart mange år. Fuchsiadyrkerne har været fortvivlede, fordi 

man endnu ikke har fundet en effektiv bekæmpelsesmetode. Trods den store afstand fra Europa til 

USA og på trods af forbudsregler om import af plantemateriale er den altså alligevel på en eller an-

den måde blevet bragt til vor verdensdel, hvor vi med alle midler må forsøge at eliminere sprednin-

gen. Enhver formodning om angreb må omgående indberettes til plantetilsynet eller statens skade-

dyrslaboratorium. Og selv om det vil gøre ondt, vil det sandsynligvis blive nødvendigt med afbræn-

ding af inficerede plantesamlinger. 


