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A2020-as decemberi tavasz megengedte, hogy 
az egyik jól előkészített parcellába új ribizlitö-

veket telepítsek, majd melléjük idén január-feb-
ruárban folytatásként átültessek málnatöveket 
is. Ezen a 22 négyzetméteren régóta bogyósok 
voltak, évente többször kapálva, mindig teljesen 
gyommentesen tartva. Március elején gondosan 
ismét fellazítottam a sorok közét irtókapával, jóné-
hány drótférget találva. Zsigó György talajlakó kár-
te vőkről szóló értékes kertbarát felhívására gon-
dolva 2021. március 23-án ismét igen gondosan 
felkapáltam a területet, nem egészen ásónyom-
mélységben. Az eredmény „félelmetes”. A parcel-
lából nem egészen egy ásónyom mélységéből 
összesen 90 lárvát szedtem ki. Két nappal később 
próbalyukakat ásva elenyésző számú kártevőt 
találtam. A terület teljes szegélyét március 27-én 
egy ásónyomra és mélységben körbeástam, ösz-
szesen 5 férget találtam, melyek közül kettő igen 
kicsi, eddig nem látott juvenil alak volt.

Az, hogy evvel az egyelőre mechanikus védeke-
zéssel a kártevőket milyen arányban sikerült meg-
semmisíteni, nem tudom. A kert egészét tekintve a 
korábbi hosszú évek munkálati alatt nem találkoz-
tam drótféreggel, pattanóbogárral, most „bepótol-
ták”. A több évig is talajban fejlődő kártevőt az őszi 
ásásnál, sőt a korábbi években sem találtam.

A szignalizációs és gyakorló szakemberek a 
négyzetméterenként 4 lárva sűrűségű előfordulást 
az erős fertőzés kategóriába sorolják, és minden-
képpen vegyi védekezést javasolnak.

Egy másik, lényegesen nagyobb kockába már-
cius 5-én korai Peti (rajnai törpe) borsót vetettem, a 
termés leszedése után (amúgy a megmaradt érté-
kes borsószalmát mindig beforgatom a talajba) is-
mét alaposan megfigyelem a fellelhető kártevőket.

Mivel a málna fény- és vízigényes növény is, 
próbaképp telepítettem néhány tövet a napfényes 
keleti oldalra, melyeket átültettem a többi bokor 
elé. A keletieket öntöztem is, az eredmény pedig: 
az öntözött és több fényt kapott növények fenoló-
giai állapotát nézve csaknem 2 hét előnyben van-
nak a többiekkel szemben. 
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