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Wstęp
Możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska jakie niesie ze sobą stosowanie pestycydów oraz coraz większa odporność
agrofagów, stwarza konieczność wykorzystania w ochronie upraw naturalnych
środków ochrony roślin.
W zdominowanej przez stosowanie chemicznych środków ochronie roślin,
użytkownik profesjonalny często nie przykłada właściwej uwagi do pozostałych metod, jakimi dysponuje współczesna ochrona roślin. A przecież już sama
metoda chemiczna wymaga od producenta właściwego podejścia poprzez poszukiwanie środków ochrony mniej zagrażających ludziom, zwierzętom i środowisku. Ogromne znaczenie ma metoda agrotechniczna i wykorzystanie odpornych odmian. Bardzo ważne jest także wykorzystanie metody biologicznej
uwzględniającej ochronę owadów pożytecznych i tworzenie dla nich miejsc do
rozwoju i przebywania.
Ważne jest zapoznanie się z możliwościami, jakie dają obecnie poszczególne metody ochrony roślin, aby można je zastosować w ochronie upraw.
W niniejszym opracowaniu skupimy się na biopreparatach i preparatach, które
możemy sami wykonać.

Biopreparaty
Już w dziewiętnastym wieku świadomie stosowano grzyby owadobójcze
Metarhizium anisopliae w zwalczaniu szkodników zbóż i buraka. Przełomowym momentem dla rozwoju tego obszaru metody biologicznej stało się jednak
wyizolowanie w 1939 r. bakterii Bacillus popiliae i jej udane zastosowanie
w zwalczaniu pędraków popili japońskiej.
Doskonałe rezultaty, jakie osiągnięto, zwróciły uwagę na możliwość biologicznego zwalczania szkodników i wpłynęły na szybki rozwój tego kierunku
badań. W poszukiwaniu mikroorganizmów mogących znaleźć zastosowanie
w biologicznym zwalczaniu organizmów szkodliwych pod uwagę wzięto m.in.
wirusy, bakterie i grzyby. W wyniku przeprowadzonych badań obecnie dostępne są na rynku biopreparaty oparte na gatunkach z tych trzech grup mikroorganizmów.
Biopreparaty są praktycznie nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt gospodarskich i organizmów nie będących przedmiotem zwalczania np.: pszczół, biedronek i innych owadów pożytecznych, odznaczają się dużą selektywnością.
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Wirusy
Z biopreparatów zawierających wirusy, w Polsce do stosowania dopuszczone są dwa: Carpovirusine Super SC i Madex SC, obydwa oparte na baculolovirusach i przeznaczone do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach
jabłoniowych. Produkowane są również biopreparaty wirusowe zalecane do
ograniczania liczebności rolnicy zbożówki, piętnówki kapustnicy i bielinków,
ale nie są one dopuszczone do stosowania w Polsce.
Bakterie
Najszersze zastosowanie w biologicznym zwalczaniu szkodników znalazły biopreparaty zawierające bakterię Bacillus thuringiensis. Bakteria zwana
laseczką turyngską charakteryzuje się wytwarzaniem toksycznego kryształu,
powodującego paraliż przewodu pokarmowego owada, który traci apetyt, aż
do całkowitego zaprzestania żerowania. Następuje rozłożenie ścianek jelita, co
umożliwia przedostanie się do jamy ciała owada bakterii, które rozmnażają się,
prowadząc do jego śmierci. Endotoksyna jest skuteczna tylko przy określonym
pH jelita i może być stosowana w odniesieniu do szkodników, których pH jest
odpowiednie dla działania endotoksyny.
W Polsce badania nad przydatnością biopreparatów z bakterią B. thuringiensis podjęto na przełomie lat 60. i 70. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytutach Ogrodniczych w Skierniewicach. Wynikiem badań
była rejestracja w naszym kraju pierwszych biopreparatów (Dipel, Thuridan,
Bactospesine i Bascillan) z zaleceniami ich stosowania w zwalczaniu gąsienic
bielinków oraz innych szkodników warzyw i sadów. Na chwilę obecną zarejestrowane są biopreparaty z bakterią B. thuringiensis: Dipel W6, i Novodor SC.
Dipel W6 jest zalecany do zwalczania gąsienic szkodników kapusty, ale także
gąsienic pachówki strąkóweczki w grochu.
Biopreparat Novodor SC zawiera bakterię B. thuringiensis var. tenebrionis,
zalecany jest do biologicznego zwalczania larw stonki ziemniaczanej w ziemniakach. Stosowany jest często w gospodarstwach ekologicznych.
Mikrobiologiczny środek grzybobójczy Serenade ASO ma również działanie bakteriobójcze. Zawiera QST 713 bakterii Bacillus subtilisi. Jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych, owoców miękkich, upraw
pod osłonami i upraw polowych przeciwko chorobom grzybowym oraz bakteryjnym. Bacillus subtilis QST 713 jest bakterią występującą naturalnie w przyrodzie, wykazującą działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłó4

cenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin
i wytwarzanie substancji, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych
grzybów. Konkuruje także z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny.
Grzyby
Obecnie jest opisanych około 1200 gatunków owadobójczych grzybów,
z czego 12-15 gatunków wykorzystuje się do zwalczania szkodników.
Jednym z przykładów środka zawierającego, jako substancję czynną zarodniki grzybów jest Polyversum WP. Biopreparat oparty o pasożytniczego grzyba, który hamuje wzrost i rozwój grzybów chorobotwórczych, powodujących
powszechne choroby takie jak szara pleśń, mączniaki, fytoftoroza. Ponadto, ten
naturalny środek, wytwarza induktor odporności u rośliny oraz stymuluje jej
wzrost dzięki wzmożonemu pobieraniu fosforu.
Innym środkiem z tej grupy jest Contans WG zawierający żywy organizm,
przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową. Grzyb coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki grzybów z rodzaju
Sclerotinia powodując ich wyniszczenie.
Prestop WP jest biologicznym środkiem grzybobójczym do stosowania
w ochronie przed chorobami niektórych roślin warzywnych, ziół i roślin
ozdobnych w uprawie pod osłonami oraz truskawki w uprawie polowej. Działanie środka ma na celu powstrzymanie rozwoju czarnej zgnilizny zawiązków
i pędów roślin dyniowatych (Didymella bryoniae) na ogórku. Szarej pleśni
(Botrytis cinerea) na truskawce, pomidorze i roślinach ozdobnych, jak również
powstrzymywanie chorób odglebowych wywołanych przez organizmy grzybopodobne rodzaju Pythium.
W roku 2017 pojawiły się dwa nowe preparaty zawierające zarodniki grzybów Trianum-G i Trianum-P. Są to środki do stosowania w uprawach warzyw
w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Chronią system korzeniowy rośliny przed patogenami pochodzenia
glebowego rodzaju: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. Mikroorganizm będący
substancją czynną środków Trianum rozwija się dobrze w rożnych warunkach
środowiskowych, w szerokim zakresie temperatur (8-34°C), pH na poziomie
4-8,5, na rożnego typu podłożach i korzeniach wielu gatunków roślin.
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Tab.1 Biologiczne środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania
w rolnictwie ekologicznym na dzień 23.10.2017 r.
L.p.

Nazwa

Rodzaj
czynnika

Zwalcza

1.

CAPEX

wirusowy

gąsienice zwójki siatkóweczki

2.

CARPOVIRUSINE
SUPER SC

wirusowy

owocówkę jabłkóweczkę

3.

CONTANS WG

grzybowy

zgniliznę twardzikową

4.

DIPEL WG

bakteryjny

gąsienice: bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia
krzyżowiaczka, pachówki strąkóweczki

5.

Madex Max

wirusowy

owocówkę jabłkóweczkę

6.

NOVODOR SC

bakteryjny

larwy stonki ziemniaczanej

7.

POLYVERSUM WP

grzybowy

szarą pleśń, skórzastą zgniliznę owoców,
mączniaka prawdziwego, białą plamistość
liści, czerwoną plamistość liści, fytoftorozę, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę,
zgniliznę twardzikową, ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze, askochytozę,
czekoladową plamistość, zgorzel siewek,
mączniaka rzekomego, fuzaryjne różowienie korzeni

8.

PRESTOP WP

grzybowy

czarną zgniliznę zawiązków i pędów roślin
dyniowatych, szarą pleśń

bakteryjny

szarą pleśń, alternariozę, mączniaka prawdziwego, raka bakteryjnego drzew owocowych, zarazę ogniową, brunatną zgniliznę
drzew pestkowych, zgniliznę twardzikową,
rizoktoniozę fuzariozę zgorzelową, bakteryjną cętkowatość pomidora, bakteryjną
cętkowatość papryki, bakteryjną cętkowatość bakłażana, bakteryjną kanciastą plamistość ogórka czarną zgniliznę

9.

SERENADE ASO
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10.

TRIANUM-G

grzybowy

fuzariozę zgorzelową pomidora, czarną
zgniliznę, miękką zgniliznę korzeni i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek powodowana przez Pythium spp.

11.

TRIANUM-P

grzybowy

czarną zgniliznę, choroby zgorzelowe powodowane przez Pythium spp., miękką
zgniliznę korzeni i podstawy pędów ogórka

Preparaty roślinne
Z wielu ziół oraz chwastów można samodzielnie przygotować ekologiczne
środki ochrony roślin - gnojówki, wywary i napary do walki ze szkodnikami
i chorobami, a także bardzo wartościowe nawozy naturalne. Bardzo cenionym
preparatem jest np. gnojówka z pokrzyw.

Aksamitka
Wyciąg z aksamitek
Przygotowanie: 1 kg suszonych aksamitek moczyć
w 10 litrach ciepłej wody, pozostawić
na 48 godz., stosować nierozcieńczony.
Zastosowanie: w razie wystąpienia szkodników.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: odstrasza mszyce.
Wywar z aksamitek
Przygotowanie: 500 g suszonych aksamitek gotować
przez 30 min. w 3 litrach wody.
Zastosowanie: zapobiegawczo zaprawiać cebule i korzenie rozsad.
Działanie: zapobiega atakowaniu rozsady przez choroby zgorzelowe, takie jak
zgorzel siewek.
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Bez czarny
Wyciąg z bzu czarnego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych liści i kwiatów bzu moczyć w 10 litrach
wody przez 24 godziny, rozcieńczyć
wodą 1:10.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: gleba i bezpośrednio na rośliny.
Działanie: zwalcza rolnice, bielinka kapustnika,
mszyce.
Gnojówka z bzu czarnego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych
liści, kwiatów i pędów bzu czarnego zalać 10 litrami wody
i odstawić na 4 do 5 dni.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: wlewać do nor.
Działanie: odstrasza krety i norniki.

Bylica piołun
Wyciąg z bylicy piołun
Przygotowanie: 300 g świeżego ziela bylicy piołunu
lub 30 g suszu na 10 litrów wody, moczyć 12 godzin, nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo i przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: cała roślina i ścieżki mrówek.
Działanie: zwalcza mszyce, mrówki, bielinka kapustnika, przędziorki, rdzę wejmutkowo-porzeczkową.
Napar z bylicy piołun
Przygotowanie: 300 g świeżego ziela lub 30 g suszu na
10 litrów wody, gotować przez 30 minut.
Zastosowanie: zapobiegawczo oraz w czasie porażenia.
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Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: napar z piołunu zwalcza połyśnicę marchwiankę, śmietkę cebulankę, owocówkę jabłkóweczkę, różne choroby grzybowe.

Chrzan
Napar z chrzanu
Przygotowanie: 300 g chrzanu zalewamy 10 l gorącej
wody, po 24 godzinach stosujemy.
Zastosowanie: zapobiegawczo oraz w czasie porażenia stosujemy do oprysku
3 razy w odstępie trzech dni.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: przeciw moniliozie.

Cebula
Wyciąg z cebuli
Przygotowanie: 200 g łusek cebuli zalać 10 litrami
wody, gotować przez 35 min., nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo lub przy porażeniu,
opryskać 3 razy co 5 dni.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: wyciąg z cebuli zwalcza mszyce, miodówki, skoczki, przędziorki.
Wywar z cebuli
Przygotowanie: 75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 litrów wody, gotować przez
10 min., nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo oraz przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: wywar z cebuli zapobiega występowaniu chorób grzybowych, pomaga zwalczać roztocza i mszyce.
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Czosnek
Wyciąg z czosnku
Przygotowanie: 200 g ząbków roztartego czosnku zemleć, zalać 10 litrami wody i odstawić
na 3 lub 4 dni, nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo i przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: wyciąg z czosnku pomaga zwalczać takie szkodniki jak mszyce, połyśnicę marchwiankę, wielkopąkowca porzeczkowego,
przędziorki oraz liczne choroby bakteryjne
i grzybowe.
Wywar z czosnku
Przygotowanie: 200 g ząbków roztartego czosnku zalać 10 litrami wody na 24
godziny, gotować 20 min., nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo oraz przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: wywar z czosnku działa na mszyce, połyśnicę marchwiankę, wielkopąkowca porzeczkowego, przędziorki oraz choroby bakteryjne
i grzybowe.
Gnojówka z czosnku
Przygotowanie: 75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świeżych (lub 200 g
suszonych) liści i łusek czosnku na 10 litrów wody, w zależności od zastosowania rozcieńczyć 1:10 lub nie rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo oraz przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: do gleby.
Działanie: gnojówka z czosnku w rozcieńczeniu 1:10 ma działanie wzmacniające i zapobiegające występowaniu chorób grzybowych, bez
rozcieńczania pomaga zwalczać połyśnicę marchwiankę (należy
stosować w okresie lotów).
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Jodła
Wyciąg z jodły
Przygotowanie: 3 g nasion nastawić na 12 godz.
w 1 l wody.
Zastosowanie: zapobiegawczo.
Miejsce zastosowania: wokół roślin.
Działanie: przeciw ślimakom.

Krwawnik pospolity
Wyciąg z krwawnika pospolitego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 litrami wody i odstawić
na 24 godz., rozcieńczyć 1:10.
Zastosowanie: zapobiegawczo w okresie kwitnienia
drzew i krzewów.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: pomaga zapobiegać takim chorobom jak:
mączniak prawdziwy, brunatna zgnilizna
drzew pestkowych, plamistość liści drzew
pestkowych, monilioza i kędzierzawość liści brzoskwini.
Wywar z krwawnika pospolitego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 litrami wody
i odstawić na 24 godz., następnie gotować przez 30 min., nie
rozcieńczać.
Zastosowanie: zapobiegawczo i przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: mszyce, miodówki, larwy pluskwiaków, liściożerne gąsienice motyli.
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Mniszek lekarski
Wyciąg z mniszka lekarskiego
Przygotowanie: 250 g zmielonych korzeni lub 400 g
świeżych liści zalać 10 litrami wody
i pozostawić na 3 godziny, nie rozcieńczać.
Zastosowanie: od wiosny do jesieni zapobiegawczo
i przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: do gleby i na rośliny.
Działanie: mszyce, miodówki i przędziorki.

Paproć
Wyciąg z liści paproci
Przygotowanie: 300 g świeżego ziela lub 30 g suszu
zalewamy 10 l wody, po 24 godzinach
używamy nierozcieńczony.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: przeciwko tarcznikom wełnowcowatym
i bawełnicom.
Gnojówka z paproci
Przygotowanie: l kg świeżych liści paproci lub 100 g suszu zalać 10 l wody
i odstawić na 2 tygodnie. Używać w rozcieńczeniu 1:2.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: : zwalcza mszyce.

Pokrzywa
Gnojówka fermentująca z pokrzyw
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych niekwitnących roślin zalać
10 litrami wody, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:10.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
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Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: zwalcza mszyce, przędziorki, miseczniki
i tarczniki.
Gnojówka z pokrzyw
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych
niekwitnących roślin zalać 10 litrami
wody, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:10, rozcieńczyć w zależności
od zastosowania.
Zastosowanie: od wiosny do jesieni lub przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: w zależności od zastosowania do gleby lub na rośliny.
Działanie: w rozcieńczeniu 1:10 działa wzmacniająco, można podlewać wiele warzyw, kwiaty jednoroczne, byliny, drzewa i krzewy owocowe (uwaga: nie wolno podlewać fasoli, grochu, czosnku i cebuli!),
w rozcieńczeniu 1:20 można opryskiwać rośliny zaatakowane
przez mszyce, bez rozcieńczenia można wlewać do pryzmy kompostowej, aby stymulować proces rozkładu roślin.

Skrzyp polny
Gnojówka fermentująca ze skrzypu polnego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin pozostawić w 10 litrach wody na
4 do 5 dni do fermentacji, przed zastosowaniem rozcieńczyć 1:50.
Zastosowanie: w okresie wegetacji przy słonecznej pogodzie.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: gnojówka ze skrzypu zwalcza mszyce,
przędziorki, miseczniki i tarczniki.
Wywar ze skrzypu polnego
Przygotowanie: 1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin zalać 10 litrami wody
i moczyć przez całą dobę, następnie zagotować i trzymać na
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bardzo małym ogniu przez 30 minut. Po przestygnięciu przecedzić i zastosować do oprysków w rozcieńczeniu z wodą 1:3.
Zastosowanie: w okresie wegetacji przy słonecznej pogodzie, najlepiej w godzinach porannych. Rośliny opryskuje się przez 3 tygodnie
w odstępach co 3 dni.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: wywar ze skrzypu polnego pomaga walczyć z mączniakiem prawdziwym, mączniakiem rzekomym, rdzą i kędzierzawością liści
brzoskwini.

Pomidor
Wywar z pomidorów
Przygotowanie: 1 kg świeżych pomidorów gotować
w 10 litrach wody przez około 30
min., przed zastosowaniem rozcieńczyć wodą 1:3.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki, zapobiegawczo przed ich wylotem.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: pomaga zwalczać mszyce, przędziorki,
młode gąsienice zwójkówek, bielinków
i tantnisia krzyżowiaczka, owocówki i pchełki.

Rumianek
Wyciąg z rumianku
Przygotowanie: 1 kg wysuszonych lub świeżych roślin rumianku dokładnie rozdrobnić
i zalać 10 l gorącej wody. Po 12-24
godzinach ciecz odcedzić i rozcieńczyć wodą 1:5.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: zwalcza mszyce, miodówki, skoczki i przędziorki.
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Tytoń
Wyciąg z tytoniu
Przygotowanie: 1 kg odpadków tytoniu zalać 10 litrami wrzącej wody, pozostawić na 24
godz. i rozcieńczyć wodą w stosunku
1:2.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: to najbardziej znany ekologiczny oprysk
na mszyce, pomaga walczyć jednak ze
wszystkimi szkodnikami o aparacie gębowym kłująco-ssącym, takimi jak przędziorki, miodówki, mączlik
szklarniowy, wciorniastki, uwaga - w roślinach opryskiwanych
wyciągiem z tytoniu mogą pozostać szkodliwe pochodne nikotyny,
dlatego też rośliny traktowane tym preparatem należy dokładnie
umyć i nie spożywać wcześniej niż po upływie 7 dni.

Wrotycz
Wywar z wrotyczu
Przygotowanie: 500 g rozdrobnionego ziela lub 75 g
suszu wrotyczu pospolitego moczyć
w 10 litrach wody przez 24 godziny,
następnie przez 20-30 minut gotować,
po wystygnięciu przecedzić i rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:5.
Zastosowanie: zapobiegawczo i przy porażeniu.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: pomaga zwalczać takie szkodniki jak pchełki, rośliniarki, mączlika szklarniowego, opuchlaka truskawkowca,
kwieciaki, roztocze truskawkowe, mrówki.
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Ziemniak
Wyciąg z naci ziemniaczanej
Przygotowanie:1,5 kg rozdrobnionych liści ziemniaka
należy zalać 10 l ciepłej wody i odstawić na 3-4 godziny. Ciecz nadaje się
do stosowania bezpośrednio po sporządzeniu.
Zastosowanie: gdy występują szkodniki.
Miejsce zastosowania: na rośliny.
Działanie: zwalcza mszyce, miodówki, skoczki i przędziorki.

Inne naturalne środki ochrony roślin
Istnieje jeszcze szereg innych środków dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym, które stosowane z umiarem nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska.
Jednym z przykładów są preparaty zawierające parafinę, takie jak Promanal
– jego składnikiem jest olej parafinowy. Jest przeznaczony do zwalczania miseczników, ochojników, mszyc i innych szkodników roślin.
Dużą skutecznością charakteryzują się preparaty na bazie wyciągu z grejpfrutów. Biosept ekstrakt z nasion i miąższu grejpfruta. Można go stosować
przeciwko chorobom bakteryjnym oraz grzybowym, w tym tak groźnym jak
mączniaki i szara pleśń.
Godnym polecenia jest również preparat Biochikol jest wytwarzany z pancerzyków skorupiaków morskich. Zwalcza różne choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe.
Na rynku możemy znaleźć również szeroką gamę preparatów, w których
czynnikiem zwalczającym szkodniki są żywe nicienie. Przykładem są preparaty takie jak Larvanem – zawiera pasożytnicze nicienie, które niszczą żyjące
w ziemi larwy opuchlaków i pędraków. Nemaslug ma w sobie pasożytnicze
nicienie ślimaków oraz preparat Nemasys F zawierający pasożytnicze nicienie
zwalczające ziemiórki, wciornastki i miniarki w uprawach pod osłonami.
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W naszych domach możemy znaleźć szereg środków, które skutecznie
można zastosować, jako środki ochrony roślin. Podane niżej metody znajdą
zastosowanie głównie na niewielkich działkach i przydomowych ogródkach.
Natomiast zaproponowane wyżej wywary i gnojówki są z zadowalającymi
skutkami stosowane w wielohektarowych gospodarstwach ekologicznych. Te
środki to na przykład:
Ostra papryka (świeża i sproszkowana) – dzięki kapsaicynie ma właściwości owadobójcze (tu najlepiej sprawdzają się opryski wywarami mieszanymi,
sporządzonymi z papryki i czosnku). Ponadto stężone roztwory ostrej papryki
mają właściwości repelencyjne względem zwierząt obgryzających rośliny (np.
królików).
Olej rzepakowy i inne oleje roślinne – mają właściwości insektobójcze – nie
można jednak przesadzić z ich stosowaniem, by nie uszkodzić delikatnych roślin. Powinniśmy stosować dawkę około 100 ml oleju na 4,5 litra wody.
Alkohol – niskoprocentowy roztwór alkoholu doskonale nadaje się do zwalczania szkodników. Stosując stężenie kilku łyżek na 4,5 litra wody uzyskujemy
dobry środek do przecierania liści. Pamiętajmy, że stężenie alkoholu nie może
być zbyt wysokie, gdyż łatwo zamienić delikatny insektycyd w silny herbicyd
i tym samym silnie poparzyć roślinę.
Ocet cydru jabłkowego – roztwór o stężeniu 1 – 2 łyżki na 4,5 litra wody ma
właściwości grzybobójcze. Podobnie, jak w przypadku alkoholu, zbyt duże stężenie spowoduje poparzenie roślin (naturalny herbicyd).
Mąka kukurydziana – w wywarze lub do posypywania – ma właściwości
grzybobójcze.
Mielone goździki – wywar o stężeniu kilku łyżek na 4,5 litra wody sprawdza
się, jako środek odstraszający owady i zabijający owady latające.
Ziemia okrzemkowa – ma właściwości insektobójcze. Należy uważać z jej
stosowaniem, gdyż długo utrzymuje się w glebie.
Naturalne płynne mydła – doskonale sprawdzają się, jako rozpuszczalniki naturalnych środków insektobójczych (powodują lepsze przywieranie środka do
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powierzchni roślin oraz insektów). Przy bezpośrednim kontakcie mydła same
w sobie są owadobójcze. Stosujemy roztwór około 100 ml na 4,5 litra wody.
Nie należy przesadzać z opryskiwaniem roślin kwitnących i owocujących.
Kwasy i melasa cytrusowa – odstrasza i zabija mrówki i inne małe insekty.
Roztwór o stężeniu 150 ml na 4,5 litra wody (najlepiej z mydłem naturalnym)
powinniśmy zagotować i wymieszać z czosnkiem). Tak przygotowana substancja pozwoli nam niszczyć gniazda mrówek (łącznie z królowymi).
Wybielacze i woda utleniona – doskonałe fungicydy. Należy stosować roztwory około 2 łyżki na 4,5 litra wody.
Wapień dolomitowy, skorupki jajek, wapno hydratyzowane – mieszanka na
ślimaki. Stosuje się ją poprzez rozsypywanie na podłożu. Zdecydowanie lepiej
jest jednak zastosować profesjonalne środki ślimakobójcze.
Wszystkie metody naturalnej ochrony roślin wymagają indywidualnego
dopracowania. Ważny jest fakt, że żadna naturalna metoda nigdy nie będzie
w 100% skuteczna, ze względu na brak precyzyjnego i selektywnego działania.
Podane powyżej przykłady warto stosować, jako metody wspomagające walkę
z insektami oraz chorobami grzybowymi, a także jako działania profilaktyczne.
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