
Forebyggelse og bekæmpelse 
 

Fuchsia galmiden, der nu er kommet til Europa , udgør et problem, som skal tages meget alvorligt. Et 

led i bekæmpelsen er ubetinget at overholde de retningslinjer og bestemmelser, som er fastsat i EU i 

henhold til Forordning 2000/29/EG. Her anføres det udtrykkeligt, at galmiden henregnes til skadeor-

ganismer, og at det derfor er forbudt at indslæbe eller være årsag til spredning af skadedyret i de re-

spektive EU lande, og det er omfattet af anmeldelsespligten, hvis man ser en angreben plante. 

 

Der findes tilsyneladende ikke noget kendt middel, der kan bruges til en effektiv bekæmpelse af mi-

den.  

 

Miden tåler ikke frost og heller ikke stærk varme – men det gør fuchsia jo heller ikke, så der skal fin-

des andre løsninger. 

 

Den eneste bekæmpelsesmetode synes at være, at man fjerner de angrebne dele af planten og brænder 

dem. Det afklippede må altså ikke smides i kompostbunken. Miden kan i øvrigt nemt blive flyttet fra 

plante til plante ved menneskelig berøring, og derfor er gennemtænkt hygiejne en af de vigtigste for-

holdsregler, hvis man har angrebne planter i sin have. 

 

Det hele lyder besværligt og trist, og det er det også.. Heldigvis har vi endnu ikke haft miden på be-

søg i Danmark., og vi må hjælpe hinanden med at holde den borte og ikke tage plantemateriale med 

hjem fra de områder i Europa, hvor fuchsia galmiden huserer. 

 

På Euro-Fuchsia mødet i 2007 nævnte Karl-Heinz Saak fra Tyskland, at der var visse midler, som 

kunne have nogen virkning. Det er et spørgsmål, om disse midler kan købes i Danmark af private, og 

forhåbentlig får vi heller ikke brug for dem. 

Tyske plantebeskyttelsesmidler for 2007 og andet for hobby-gartnere 

 

     Navn                                               Producent 

     Acequinocyl                                    Kanemite SC 

     Azadirachtin                                    Neem-Azal T/S 

     Dimeothoat                                     Roxion, Perfektion 

     Kali-Seife                                        Neudosan AF Neu 

     Methiocarb + Imidacloprid             Provado-Gartenspray 

     Pyrethrine + Rapsöl                        Spruzit, Parexan 

     Pyrethrine + Abamectin                  Com 10605 AI AL 

     Fenpyroximat                                  Kiron 

     Acetamiprid                                    Schlädlingsfrei Careo 


