
Skadedyr
Havens planter vil altid tiltrække skadedyr, men skaden behøver 
ikke at blive ret stor, og der er ting, du selv kan gøre. 

Dyrk først og fremmest modstandsdygtige sorter, even-
tuelt planter som er beregnet til økologisk avl. Sørg for 
at planterne trives, for det er bedre at forebygge end at 
behandle.

Planter, der i forvejen er svækket, angribes først. Hvis 
planterne har for meget eller for lidt vand, skadede 
rødder eller er vokset for hurtig på grund af for meget 
næring, har de ikke meget modstandskraft.

Du bør beskytte køkkenhaven med fiberdug. Det er 
også godt at plante blomster til svirreflue og guldøje og 
sætte fuglekasser op i haven.

Gulerods- kål- og løgfluer
Gulerods- kål- og løgfluer bliver forvirrede, når der står planter, som dufter anderledes end 
deres værtsplanter. Morgenfruer, dild, tallerkensmækkere og tagetes samt diverse krydder- 
urter er gode duftplanter. Gulerods- og kålfluernes første generation lægger æg i maj-juni, 
så forebyg med insektnet i maj eller vent med at så/plante til lige før Sct. Hans.

Bladlus
Bladlus elsker sukker. Planter, der tørster, har mere sukker end planter, 
der har det vand, de skal bruge. Du kan forebygge med et godt jorddække, 
der holder på fugten. Hold øje med, hvornår bladlusene kommer. De har 
flere generationer på et år, og får du bugt med den første, forhindrer du 
de næste i at komme. Lær mariehønens, svirrefluens og guldøjes larver at 
kende og sæt dem mellem de angrebne planter.

Er skaden sket, så kan en hård vandstråle fjerne mange bladlus.

Hvepse
Hvepse er den første del af året nyttedyr, fordi de lever af fluer, larver, sommerfugle og 
bladlus. Det er først, når frugter og bær modnes, de begynder at genere os. Du kan lokke 
dem væk fra bordet med noget sødt eller spraye med rent vand, så de tror, det regner.

Myrer
Myrer er naturens renovationsarbejdere, så de gør stor nytte. Det er først, når de undermi- 
nerer terrassefliserne eller vil ind i huset, de er problematiske. Du kan prøve at lokke dem 
væk på samme måde som hvepsene. Nogle gange flytter de, når der er barrierer af kanel 
eller kaffegrums. Lykkes det ikke, kan du prøve med kogende vand.

Stankelben og gåsebiller
Stankelben og gåsebiller lægger æg i græsplænen, og deres larver spi- 
ser græsrødderne. Ingen larver bryder sig om vand, så i regnfulde år 
bliver skaden ikke så stor. Til gengæld er både skader, stære og drosler 
gode til at tage larverne.

Få mere at vide på www.danskevv.dk


