Se dine frugtbuske efter for galmider
Her i februar kan vi opleve rigtig gode dage med solskin og det lokker. Efter den lange mørke januar
trænger vi til at komme ud og igen opleve sollens stråler på huden.
Netop på disse korte vandringer igennem køkkenhaven, kan man jo ligeså godt gøre sig lidt nyttig. Der er
nemlig nogle skadedyr vi på dette tidlige tidspunkt, kan hindre i at formere sig og gøre skade.

Check dine solbær for knogalmider

Disse knopper er sunde

Solbærknopgalmider
Galmider er mikroskopiske må dyr der lever en beskyttet tilværelse i knopper og blade. Hos solbær finder vi
af og til de såkaldte solbærknopgalmider og dem bryder vi os bestemt ikke om. Knopperne er nemme at
skelne fra sunde knopper, fordi de er opsvulmede, kuglerunde, på størrelse med en ært.
Skærer man en sådan opsvulmet knop igennem, vil man ved brug af en kraftig lup, kunne ane nogle små
hvide langstrakte dyr der bevæger sig. Det er miderne og der kan være flere hundrede bare i en enkelt
knop. Har man et mikroskop bliver det endnu tydeligere.
Solbærknopgalmiderne bevirker at knopperne ikke springer ud og der udvikles heller ikke bær fra disse
knopper. Hvad værre er at miderne overfører en virussygdom kaldet ribbesvind der i sidste ende medfører
at buskene bliver ufrugtbare.

Sådan ser angrebne og opsvulmede knopper ud

Pil knopperne af eller grav buske op
Sådanne kuglerunde solbærknopper skal fjernes fra buskene. Pil dem af og fjern dem fra haven. Er der rigtig
mange af disse knopper på busken bør du grave den op, for så er den sikkert allerede inficeret med
ribbesvind. Lader du knopperne sidde vil miderne i forårssolen kravle ud af knopperne og føres med vinden
til nye grene eller buske.

Tjek også hasselbusken
Også hassel kan angribes af knopgalmider. Denne art kaldes for hasselknopgalmiden og er ikke identisk
med arten fra solbær. Den overfører heller ikke virus. Når du nu er der ude er det alligevel en god idet at
kigge hasselbusken igennem for opsvulmede knopper og undgå at miderne helt får overtaget.

Check også for hasselknopgalmider

Du kan læse mere om disse galmider på http://plante-doktor.dk/solbaerknopgalmiden.htm og
http://plante-doktor.dk/hasselknopgalmiden.htm
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