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BIOKERT 

Egyszerű módszerek bogarak ellen
TÓTH FERENC, A SZENT ISTVÁN EGYETEM NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTANT OKTATÓ DOCENSE AZT 
AJÁNLJA, HOGY BIOTERMESZTÉS SORÁN ELŐSZÖR A TALAJT KELL JÓ KONDÍCIÓBA HOZNI. 
ELPUSZTÍTÁS HELYETT KÖZELEBBRŐL MEG KELL ISMERNI A BOSSZANTÓ ÉLŐLÉNYEKET, MERT 
MINDENNEK MEGVAN A HELYE AZ ÉLŐVILÁGBAN. 

A legtöbbünknek gondot okozó meztelencsiga 
ellen érdemes kipróbálni olyan mesterséges 

búvóhely kihelyezését (pl. perem az ágyás szélé-
re, deszka az ágyás mellé), ami alá behúzódnak a 
napfény és meleg elől. A begyűjtött puhatestűeket 
bátran tegyük a komposztba, ahonnan jó eséllyel 
visszamásznak az ágyásainkba, a lelkiismeretünk 
és kerti ökoszisztémánk teljessége mégis jobb 
lesz. A leghatékonyabb módszer a kiapadhatatlan 
étvágyú indiai futókacsa, ami csigát keresve még 
az útjában álló akadályok alá is benéz. Csigaügy-
ben egy tévhittel is leszámolhattunk, ugyanis a 
nagy meztelencsiga valójában kertünk takarítója: 
veteményeinket egyáltalán nem bántja, kizárólag 
a földre hullott növénymaradványokat fogyasztja. 

A poloskák szerencsére igen válogatós ízlésű 
bogarak. Érdemes megfigyelni, hogy mely nö-
vényeket szeretik, mert nem azonos a kártételük 
minden zöldségen, tehát válasszunk olyan fajtá-
kat, amiket nem annyira kedvelnek. A földibolha 
gyűlöli az erős illatú növényeket, mint pl. a kori-
ander, ezért alkalmazzuk a bioművelésben amúgy 
is alapvetőnek számító vegyes ültetést. Ha pedig 
sokat öntözünk, elüldözhetjük, mert kimondottan 
rosszul érzi magát nedves környezetben. 

A krumplibogárnál átütő megoldást jelent a 
növény térbeli izolációja. Ez a kártevő csak a sorok-
ba vetett krumpliültetvényeken igazán hatékony, 
ezért távol helyezzük el egymástól az egyes bok-
rokat. A lótetű rejtőzködő életmódja és hatalmas 
étvágya miatt sok fejtörést okoz azoknak, akiknek 
a kertjébe egyszer beköltözött, de blokkolhatjuk a 
kártételét. Kiselejtezett csepegtetőcsöveket vágjuk 

kisebb darabokra, majd tegyük palánták szárára 
kiültetéskor úgy, hogy a föld alatti és fölötti részt 
is védje a cső. Később, ha zsenge palántánk szára 
megerősödik, már nincs okunk az aggodalomra, 
a lótetű igazi ínyenc, csak a zsenge zöldségeket 
szereti. 

Az egyes biomódszerekkel kapcsolatban 
szükség van némi óvatosságra. A közismert sárga 
ragadós lap sajnos nem képes a szelektív gyé-
rítésre, így a hasznos rovarok, akár a méhek is 
be leragadhatnak. A fákra ragasztható hernyóöv 
még ennél is rosszabb ötlet, mert az abba belera-
gadó bogarak és hernyók a madarakat lakomára 
csalogatják, de a csőrük alaposan beleragadhat 
az enyves felületbe.

Horváth Anett

A poloska válogatós rovar, a képen a lárvája fügén szívogat


