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ODENSE HAVELODSELSKAB
TEKST TIL HJEMMESIDE UNDER ”KONSULENTEN”
RÅDGIVNING
I forbindelse med bedømmelse af kolonihaverne er der ind imellem haveejere, som stiller mig
spørgsmål om forskellige haveproblemer.
Således at alle kan følge med i hvad andre havekolonister står med af haveudfordringer har
Havelodselskabet valgt at offentliggøre svarene til spørgsmålene på hjemmesiden. Ofte henvises
til en ”ekspertudtalelse”, som man kan slå op på nettet.
I 2012 fik jeg følgende 4 spørgsmål:
1. Jordbæreplanter er besat med meget små hvide orme.
Svar: Meget tyder på at der er tale om jordbærdværgmiden. Miderne er særdeles lille – for at
kunne se dem kræves en lup med 7x10 forstørrelse. Symptomerne ses i de nyudviklede blade som
bliver deforme, brunlige og dværgagtige i væksten. Blomsterne ødelægges og bærerne udvikles
dårligt. Plantning af nye planter uden miden langt væk fra inficerede arealer ser ud til at være det
bedste modforholdsregel. Læs mere på www.plant-doktor.dk
2. Ældre ligusterhæk visner og dør.
Svar: Vi ser problemer med ligusterhække mange steder i havekolonierne i Odense. Mine
konsulentkollegaer fra andre kredse afrapporterer om den samme tendens i hele landet – liguster
har det ikke så godt for tiden. Det mest oplagte svar er at hækkene er angrebet af en
svampesygdom – sandsynligvis ”ligusterbladplet” som medfører at områder af hækken mistrives
og visner. Hvis hækken i forvejen er svækket kan ligusterplanterne gå ud. Læs mere på
www.husetoghaven.dk eller www.plant-doktor.dk

3. Der kommer rustpletter på frugten, som falder til jorden når de opnår størrelse af en 5 krone –
Hermann pære.
Svar: Det er formentlig ikke tale om ”rust”, men om pæreskurv, som er en svamp, der først
angriber bladene og dernæst frugt og grene. Som også kolonihaveejeren forklaret det mister
pæretræet al sin frugt. For at komme skurven til livs anbefales valg af robuste sorter som f.eks.
Conference og Concorde. Fravælg sorter som Clara Frijs. Svampen er glad for fugt hvorfor
beskæring af træet så der kommer lys og luft kunne afhjælpe problemet. Alle gren med grenskurv
bør skæres af og fjernes fra haven. Læs mere på www.havenyt.dk
4. Hvad hedder en 30-40cm høj plante med store andefod-lignende blade, stærkt bagudbøjede
blomster formet som bægerblad i farve hvid eller lyserød samt store røde, hule bær, der ligner en
kæmpeudgave af bærrene hos berberis
Svar: der er tale om Fodblad eller Podophyllum på latin. Planten er en staude i berberis familien og
trives bedst i fugtig skovbund og i halvskygge. NB. Stængler, blade og rødder er giftige, men
bærerne kan spises. Læs mere på www.haveabc.dk
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