
Vi måste snabbt ta bort angripna svarta vinbärsbuskar.

Den 10 mars fick föreningen experthjälp från Koloniförbundet för att inspektera 
svartvinbärsbuskarna på området och se vilka som är angripna av gallkvalster. Kvalstren gör att 
busken ger mindre och mindre skörd, till slut ingen alls. I en bladknopp finns det tusentals små 
kvalster och de sprids mycket enkelt till andra buskar. 

Typiskt är att en angripen knopp blir rund. En angripen buske måste tas bort innan bladen öppnas 
på våren. Bäst är om busken grävs upp, läggs i en tät plastpåse och slängs i soporna. Annars 
sprids kvalster över området till de friska buskarna.

Sammanlagt 56 lotter har angripna buskar. Ulf, trädgårdskonsulenten som gjorde inspektionen, har 
märkt de angripna buskarna med svart-gul tejp. Eftersom knopparna kommer att öppna sig mycket 
snart måste föreningen agera snabbt. Om vi får bort gallkvalstren från området går det att plantera 
nya buskar redan i höst, men helst nästa vår. Det finns några svarta vinbärssorter som är 
resistenta mot gallkvalster.

1. Du som läser detta, gå till din kolonilott den här veckan om du kan. Kontrollera om din svarta 
vinbärsbuske har en tejpmarkering. Om den har det, klipp bort alla grenar jäms med marken och 
lägg dem i en plastpåse eller soppåse. Inga bladknoppar får vara kvar på busken. Knyt ihop påsen 
och släng den, t.ex. i grovsoporna där du bor. När marken tinar måste du gräva upp rötterna och ta 
bort resten av busken. Den får inte slängas på området.

2. Till helgen kommer styrelsen att börja klippa bort alla grenar och knoppar på de svarta 
vinbärsbuskar som är markerade och inte har klippts av lottinnehavarna. Vi kan inte se något annat 
alternativ för att stoppa spridningen. Om du kommer till din lott och hittar en nedklippt svarta 
vinbärsbuske så var din buske angripen. När marken tinar måste du gräva upp rötterna och ta bort 
resten av busken. Den får inte slängas på området.
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