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Skadevoldere. 

Selv om det har kostet os mange ærgrelser og meget besvær, så har vi alligevel lært at leve med blad-

lus, hvide fluer, trips, sørgemyg, topskudsmide og øresnudebille i og på vore fuchsiaplanter. Og vi 

har også fundet ud af at bekæmpe disse skadevoldere på nogle relativt effektive måder. 

 

Fuchsia galmiden i Europa? 

Nu dukker der så en ny skadevolder op i det fjerne. Men spørgsmålet er, hvor fjern den egentlig er. I 

sidste medlemsblad kunne vi læse, at fuchsia galmiden er kommet til Europa. 

 

Heldigvis gik man drastisk til værks i Bretagne med både bål og brand i ordenes bogstaveligste for-

stand. Inficerede haver blev brændt af, forbud blev udstedt, og overtrædelser truet med store bøder, 

ja, sågar fængselsstraf. - Et tegn på hvor alvorligt veterinærmyndighederne i Frankrig har taget dette 

problem.Med disse tiltag kan vi kun håbe på, at faren er drevet over for denne gang på vore bredde-

grader. Men sikre kan vi ikke være, så mon ikke man skal være på vagt i alle europæiske lande, hvor 

fuchsia dyrkes, også herhjemme. 

 

Fuchsia galmiden i USA. 

I USA ser det helt anderledes ud. Her har miden spredt sig over et større område, og at tro på, at den 

kan udryddes derovre, vil være utopi. Mange haver er inficeret, nogle haveejere har helt opgivet at 

dyrke fuchsia, og andre kæmper med at begrænse angrebene. Der findes visse bekæmpelsesmidler, 

men ved en nok så omhyggelig og gentagen sprøjtning er det urealistisk at tro, at man får ramt alle de 

individer og æg, som befinder sig på planterne. 

 

I medlemsbladet for American Fuchsia Society, AFS, har man i årevis bragt oplysninger og gode råd 

om emnet. Der har også været omtale af de forsøg, man har gjort både med bekæmpelse og med at 

lokalisere resistente fuchsiasorter. Der arbejdes stadig på disse fronter, og man foretager også foræd-

lingsarbejde for at frembringe helt nye fuchsiasorter, som ikke angribes af denne specielle galmide, 

som tilsyneladende kun kan leve på fuchsiaplanter. 

 

Nu er fuchsiaplanter jo ikke just nogen livsnødvendighed, og derfor kan vi naturligvis ikke forvente, 

at fuchsia-mide-problemet har højeste prioritet ved ressourcefordelingen til videnskabeligt arbejde. 

 

Indsamling af oplysninger og tests.  

Ikke desto mindre har University of California Berkeley lavet den første research og foretaget test al-

lerede i begyndelsen af 1980’erne, da fuchsia galmiden for første gang blev observeret i USA. Test-

resultaterne har været offentliggjort i AFS’s medlemsblad, Bulletinen, allerede i 1983-85. 

 

Erfaringerne viser, at f. magellanica synes at være en magnet for galmiden. Der udvikles et utal af 

galler på de angrebne planter, hvorfra spredningen til havens øvrige fuchsia så foregår. 

 



Oprindelse. 

Galmiden kom til Californien fra Brasilien i begyndelsen af 1980’erne, sandsynligvis indslæbt på en 

vildart. 

 

Arveanlæg.  

F. magellanica er inkluderet i slægtstavlen for de fleste fuchsiahybrider, og det ser ud, som om det er 

en vigtig faktor - måske den vigtigste - for modtagelighed for galmidens angreb. 

 

Når man så tænker på, at de første forædlere udviklede nye sorter ved brug af de ret få tilgængelige 

arter, man dengang havde, hovedsagelig f. magellanica og f. coccinea, som forældreplanter, så kunne 

det se ud, som om mange af vore fuchsiasorter i dag kan have arveanlæg, som stammer fra disse tidli-

ge krydsninger. Det igangværende forsøgsarbejde i USA vil måske afsløre hvilke sorter, der har arvet 

modtageligheden for galmidens angreb. 

 

Forsøgsarbejde. 

Men forsøgsarbejdet omfatter mere end det. Nye krydsninger mellem andre vildarter afprøves, og i 

visse tilfælde har resultaterne været særdeles positive. For at afprøve resistensen over for galmiden er 

man i nogle situationer gået helt kontant til værks ved at placere grene fra en angreben plante på de 

planter, som var til afprøvning. 

 

Med de erfaringer, som man har i dag, ser det ud, som om fuchsiaforædlerne bliver nødt til at gå nye 

veje, så at sige starte forfra og kun foretage krydsningsarbejde på resistente arter og /eller resistente 

sorter. Arbejdet er allerede i gang, og man har på nuværende tidspunkt fremelsket krydsninger, som 

ligner nogle af de sorter, som har været dyrket gennem tiderne. 

Det er et arbejde med mange muligheder for at udvikle et helt nyt forædlings-program, hvor resultatet 

kunne blive, at fuchsiadyrkningen vendte tilbage hos de haveejere, som så inderligt ønsker det. 

 

Liden årsag - stor virkning. 

Den lille galmide har sandelig forårsaget meget arbejde, men også megen nytænkning. 

 

Fuchsia galmiden. 

Kun set i et mikroskop, som kan forstørre mindst 40 gange, kan man se galmiden. Den er ikke et in-

sekt men medlem af en edderkopfamilie. Den har en ormeagtig hvidlig eller gul krop med 2 par ben. 

Galmiderne flokkes om nye blad- og blomsterknopper. Æggene udklækkes i løbet af 1-2 uger, og 

derefter går der kun 2-4 uger, før ungerne er fuldvoksne og dermed forplantningsdygtige. 

 

Kendetegn på angreb. 

Da miden ikke kan ses med det blotte øje, må man nøjes med at holde øje med planternes vækst. De 

amerikanske fuchsiadyrkere bliver opfordret til at se efter følgende kendetegn på angreb: 



*Plantedele ser ud som om de er ”smeltet” 

  sammen. 

 

*Plantedele er svulmet op og forvredet. 

 

*Inficerede områder er behårede. 

 

*Inficerede områder har undertiden et 

   rødligt skær. 

 

Når man ser blot et enkelt tegn på angreb, er der allerede over 100 galmider og unger på planten. 

Galmiderne er spredt over hele planten og befinder sig ikke bare i det angrebne område. 

 

De amerikanske fuchsiadyrkere får disse råd:  

 

¤ Behandling. 

En angrebet plante tilbageskæres kraftigt. Det afskårne materiale og nedfaldne blade og blomster un-

der planten fjernes. Planten og dens naboplanter sprøjtes med et af de tilladte sprøjtemidler. Sprøjt-

ningen gentages flere gange. Absolut hygiejne er en nødvendighed. De afklippede grene og opsamle-

de plantedele brændes med det samme eller forsegles straks i en plasticpose, hvorefter man lader so-

len få det hele til at brænde sammen. Først derefter smides posen i affaldsspanden. 

 

¤ Spredning. 

Når man går fra plante til plante, kniber og pusler, medbringer man galmider på sine hænder, hvis 

man har rørt ved en inficeret plante. Stiklingebytning kan også være en spredningskilde. Humlebier, 

bier, trips og andre insekter kan være smittebærere, fugle måske også - eller vinden. 

 

¤ Forebyggelse. 

Vask hænder og redskaber, som har været i berøring med inficerede planter. Hold god afstand mel-

lem planterne. Nye planter sættes i karantæne til observation i en længere periode, før de sættes sam-

men med de øvrige planter. 

 

Fremtidsudsigter. 

I USA er der næppe mulighed for at udrydde fuchsia galmiden i en overskuelig fremtid, men fra 

AFS’s side gør man sig, som tidligere nævnt, store anstrengelser for at oplyse om håndtering af infi-

cerede planter og forebyggelse. Man bestræber sig på at få medlemmerne til at tage problemet alvor-

ligt og til at prøve at gå aktivt ind for en bekæmpelse i egen have og undgå spredning til naboer og 

ved plantebytninger. 

 

Alt dette er kun et lille sammendrag af 2 af de mange artikler, som har været bragt i de amerikanske 

blade i de sidste 20 år.  

          Den ene artikel er fra 1995 og er skrevet af Dr. Peter R. Baye, Ph.D i botanik. Han arbejder i 

Strybing Arboretum i San Francisco Gate Park med udvikling af netop galmideresistente fuchsia. Er 

også medlem af AFS. 

          Den anden artikel er helt ny fra AFS Bulletin maj/juni 2004 og er skrevet af præsidenten for 

AFS, Rodney Bergquist, som har gennempløjet de sidste 20 års litteratur om emnet. 


