
 

V zahradách se nám mohou objevit nevítaní návštěvníci. Zda se jedná o škůdce,
nebo přirozené obyvatele poznáme často podle toho, o kolik úrody jsme přišli,

nebo jaká část zahrady je zničena. Mnoho škůdců by mělo mít své přirozené
predátory. Pokud vám v zahradě chybí, popřemýšlejte, jak je nalákat.

Ke každému napíšu své zkušenosti, co pomohlo nám nebo jiným známým. Nikoliv
co se doporučuje obecně. To si můžete vygůglit. :-) V první řadě se vždycky snažím
využít přírodních prostředků a také aromatických rostlin (aksamitník, levandule,

rozmarýn, máta). Teprve až když je kalamita sahám po něčem z obchodu.
 

1. Slimáci
Už několik let jich máme na zahradě nadpočet. Sbíráme skoro každý den. Když
jsem pár dnů vynechala, bylo to znát na úrodě. Pomáhá sběr, granule Ferramol
(měly by být na přírodní bázi), pivní nebo solný roztok. Mnohým pomohli indičtí

běžci. U nich ale hrozí ujídání rostlinek a jsou tedy vhodné vyvýšené záhony.
Dávám také rozdrcené skořápky a sedlinu z kávy kolem rostlin. Toto se mi ale

nejeví příliš učinné.
 

2. Mravenci
Mravenčích hnízd máme také v zahradě bohužel nadbytek. V některých částech

zahrady je neřeším. V záhonku spařuji horkou vodou, sypu kávovou sedlinu,
prolévám kopřivovou jíchou.  

 
3. Housenky

Housenky v zahradě moc neřeším. Mám pocit, že je jich tak akorát. Přirozenými
predátory jsou třeba ptáci, kterých máme v zahradě dost. 

 
4. Hraboši

Různých druhů hrabošů máme také na políčku dost. Nám se nejlépe osvědčila
kočka, která je loví. Každý den chodí s úlovkem.  

 
5. Krtci

Krtci nás také trápí už několik let. Řekla bych, že jsme trošku rezignovali. Krtince
rozhrabeme a jedeme dále. Používáme zvukovou plašičku. Občas se krtci stanou

úlovkem naší kočky.
 

6. Mšice
Mšice mívám na růžích a na bezových keřích. Leto s také na heřmánku. Na mšice
se mi osvědčil postřik mléka s vodou. Přirozenými predátory jsou třeba slunéčka.

Zahrada
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