Gamle advarsler til danske medlemmer
Allerede i 1985 blev medlemmerne af Dansk Fuchsia Klub gjort opmærksom på, at der eksisterede et
skadedyr, hvis navn var fuchsia galmide. To år senere var der en artikel i medlemsbladet om dette
hidtil for danske fuchsiasamlere ukendte skadedyr:
I referatet fra generalforsamlingen i 1985
finder man denne udtalelse i formandens beretning:
”Interessen for fuchsia er stor, og ud over landet skyder fuchsiagartnerier frem sammen med andre
salgssteder for fuchsier. Man importerer fra mange lande, men selv om der er sundhedskontrol, kan
man nok blive betænkelig ved import fra Californien. Tænk blot på den frygtede og altødelæggende
fuchsia-galmide”
Fuchsiabladet fra marts 1987 bringer denne artikel:
Jon Wright, kendt fuchsia-ekspert fra England har sendt denne meget alvorlige advarsel om fuchsiagalmiden:
FUCHSIA GALMIDEN (Aculops fuchsiae), denne skadevolder, som er bragt til Californien fra Sydamerika, fik man først rigtig øje på i 1981.
DEN ER DEN STØRSTE TRUSSEL MOD FUCHSIA, SOM JEG KENDER.
Miden kan ikke ses med det blotte øje, og man opdager den først, når de karakteristiske galler er dannet mindst et par uger efter, at midens angreb er begyndt.
Miden angriber spidsen af de nye skud. Den sprøjter et stof ind i plantevævet, som bevirker, at bladene bliver deforme, opsvulmede, forkrøblede og hårede. De angrebne skud blomstrer ikke, og en
stærkt angreben plante er et modbydeligt syn. Der er nogen forskel på, hvor modtagelige de forskellige sorter og arter er; men selv de planter, som ikke ser angrebne ud, kan godt huse miden.
Miden er vanskelig at bekæmpe, da de mest effektive stoffer er farlige for mennesker og ikke kan fås
af amatørgartnere. Det mindst giftige middel er Carabyl (Sevin), som i England kan fås som pulver til
bekæmpelse af hvepse. Andre som Dicofol og Endosulfan, kan kun købes af erhvervsgartnere, og må
kun bruges, hvis man anvender beskyttelsesdragt og gasmaske. Sprøjtemidler som Malation har ingen virkning her.
Tanken om at få miden til Europa er højst foruroligende, ikke mindst fordi man ved, at vores klima
ville passe den udmærket; den foretrækker faktisk lavere temperaturer end i Californien. Den overvintrer udendørs ved ca. 4 grader.
Det vil sige, at hvis den først kommer hertil, vil den finde ideelle vækstbetingelser i de lune kystegne
på Cornwall og i Bretagne; oven i købet er F. magellanica-beslægtede de allermest modtagelige.
John Wright slutter således:
ENDNU ER FUCHSIA GALMIDEN IKKE NÅET TIL EUROPA.. LAD DET IKKE BLIVE DIG,
DER BRINGER DEN MED HJEM EFTER ET BESØG I AMERIKA. - DET ENESTE HELT SIKRE ER OVERHOVEDET IKKE AT IMPORTERE FUCHSIA FRA AMERIKA.

