
 

Hvepse ... 

 

 

  
Hvepseboer kan være lidt af en plage. Boet kan samtidig findes steder, hvor det næsten er umuligt at 
komme til samt derefter fjerne.  

Der findes sikkert flere udmærkede produkter samt fremgangsmetoder for at komme problemet til livs. 
Her skal blot nævnes en metode, som er blevet anvendt adskillige gange med godt resultat.  

Produktet er et myrepulver, som normalt blandes op til udvanding og bekæmpelse af myrer.  

Men nu er det f.eks. et hvepsebo med indhold, vi skal have has på. Her anvender vi pulveret direkte fra 
dåsen, hvor man pudrer det på de forskellige emner.  

Hvis selve boet sidder synligt, er det forholdsvis nemt. Man venter til mørket har lagt sig, og 
hvepseboets beboere er kommet hjem. Nogle kan godt komme langvejs fra, så vent til det er blevet 
rigtig mørkt. Dyrene er ikke så aggressive i mørke og ved lave aftentemperaturer. Start veludrustet 
med lommelygte, evt. stige, myrepulver, pensel (en radiatorpensel er god, langt skaft, lange bløde 
børster).  

Man dypper så penslen i myrepulveret og pudrer det forsigtigt på boet, omkring indgangshullet i boet 
(det skal bemærkes, at boet kan være skrøbeligt og pergamentagtigt). Der sidder sikkert hvepse i 
hullet samt på selve boet. De reagerer knap nok på den til tider ublide medfart de får. Der skal ikke så 
meget pulver til, sørg blot for at der er tilstrækkeligt, til at de kan vade igennem pulveret, når de 
lander for at komme ind i boet. Så er det overstået indenfor et par døgn. De første døde hvepse ligger 
på jorden neden for boet, smidt ud af dem som ikke er døde endnu, de sidste døde er der af gode 
grunde ingen til at smide ud.  

Hvor boet sidder gemt i tag m.m. skal man observere sig landingspladserne samt indgangen mod boet. 
Sørg for at pudre de steder man kan komme til, så hvepsene kan slæbe pulveret med ind i boet.  

Det skal bemærkes, at dette er gift, og det skal omgås med forsigtighed, som al den slags djævelskab 
skal. 
 


