Védjük fáinkat a vadakt ól!

Nem t udom volt -e már a kedves olvasónak része abban, hogy amikor t él
végén met szeni szeret t e volna fiat al fáit megdöbbent en t apaszt alt a, hogy valaki
ebben már megelőzt e! A mezei nyúl volt a ludas. Ugyanis nemcsak megrágja a
fiat al, vékony kérgű fák t örzsét , hanem a vesszőket is "lenyeseget i". De
nemcsak a nyulak okozhat nak nagy kárt , hanem az őzek, szarvasok is, mivel
fejükkel körbe ledörzsölhet ik a fa háncsrét egét és ezzel annak puszt ulását
okozzák.
It t említ em meg, hogy hasonló kárt magunk is okozhat unk az újabban
nagyon elt erjedt damilos fűnyírókkal, melyek ha körbe vékonyan elvágják a
háncsrét eget , ugyanúgy a fa t eljes puszt ulását okozhat ják, mint a vadak.
(Különösen a benzinmot orosok veszélyesek.)
Az országban szint e mindenüt t jóval a t ermészet es elt art óképesség felet t i
számban t alálhat ók vadak, melyeket gyakran nemcsak t élen, hanem nyáron is
kényt elenek et et ni. Nem csoda t ehát , hogy a t elepülések szélén sokszor a
legjelent ősebb kert i kárt evők.
Gyümölcsöskert ünkben még nem kést ünk el a nyulak, őzek, szarvasok
elleni védekezéssel, de a nagyobb havazásokig felt ét lenül végezzük el azt .
Sokszor csak a magas hó t eszi lehet ővé, hogy kárt evőink bejussanak a
kerít ésen kereszt ül kert ünkbe, máskor az alat t a kelet kezet t vízelfolyások
okozt a hézagok adnak erre lehet őséget , de a nyúl akár maga is képes gödröt
ásni. Ez ut óbbi ellen úgy védekezhet ünk, hogy a drót kerít ést úgy fekt et jük,
hogy annak alsó része 10 cm-rel a t alaj szint je alá kerüljön. A földbe kerülő
rész azonban erősen korrodálódik, ezért fessük be, vagy használjunk
műanyaggal bevont , eset leg alumínium drót fonat ot . Jobb megoldás ha a
bet onoszlopok közét is kiönt jük alul és beépít et t fémkampókhoz rögzít jük a
drót kerít ést . Nagyvadak (szarvasok) ellen húzzunk még szögesdrót ot is a
drót háló fölé.
Egyedi védekezésként legjobb az erre a célra készít et t műanyag védőrács
használat a, mely könnyen rápat t int hat ó a különösen veszélyezt et et t fiat alabb
fák t örzsére és egész évben fennmaradhat . Olcsó bb megoldás valamilyen t art ós
anyaggal - pl. fóliacsíkokkal - körbet ekerni, vagy pl. kukorica,
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napraforgószárral védeni a fát . Font os, hogy úgy rögzít sük ezeket 2-3 helyen,
hogy sehol se t udjon hozzáférni az állat , másrészt az erős szél se hordja el.
Akár hálót , akár mást alkalmazunk, alul egy-két lapát földdel rögzít sük a
t alajhoz.
Amennyiben fáink alacsony t örzsűek úgy az alsó vázágakat is védjük
felt ét lenül, gondoljunk arra, hogy a nyulak két lábra is t udnak állni és nagy
hónál ez jelent ős magasságot jelent !
Nagyobb t erület en érdemes vadriaszt ó szerekkel is próbálkozni,
alkalmazásukról a gyümölcsfák ült et ése I. című cikkemben írt am.
Az idén különösen nagy számban fordult elő a mezei pocok. A t alajban
t alálhat ó lyukak t anúskodnak jelenlét éről. Megrágja alul a fák kérgét , a földben
a gyökereiket .
Ellene a védekezés t örvényileg is köt elező. Lucernában engedély nélkül is
használhat juk a Redent in 75 RB csalét ket , máshol csak a Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat engedélyével. Viszont mindenüt t használhat ó az
Arvalin. Font os, hogy a csalét keket csak megfelelő adagban használjuk, mert
t úl nagy mennyiség vadpuszt uláshoz vezet het . Elhelyezésük ut án - a
gázosít ószerekkel ellent ét ben - ne t emessük be a gödröket .
A pockok számát nagymért ékben csökkent het jük ragadozómadarak
odaszokt at ásával, amihez csupán „T” alakú ülőfákat kell kihelyeznünk.
Végül, mind a pockok, mind egyéb vadak ellen megpróbálkozhat unk 5
kg/ha káliszappan kipermet ezésével, mely riaszt ó hat ású.
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