
                   KOROSZTÁLY

12–14 

                     IDŐTARTAM

Előkészítés:
60 perc

Tevékenység:
180 perc / 4 tanóra

                  TANTÁRGYAK

• Természettudomány – 
biológia, kémia

• Tervezés, mérnöki tu-
domány és technológia

• Művészetek

                KULCSSZAVAK

Kártevő és természetes 
ellenség; biológiai nö-

vényvédelem; biológiai 
sokféleség (biodiverzitás); 

tápláléklánc

A

ÖSSZEFOGLALÁS
Az életben maradásunkhoz és ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, meg kell 
védeni a környezetünket, a testünket és az élelmiszerünket (és terményeinket) 
a károsításoktól. Hogyan tehetjük mindezt úgy, hogy közben ne ártsunk más 
élőlényeknek a bolygón? Ebben a modulban a diákok a természet által ihletett 
növényvédelmet ismerik meg. Az utolsó foglalkozásban egy kisebb projekt kere-
tében az iskolai vagy közösségi kertben elősegítik a biodiverzitás kialakulását, 
miközben biológiai növényvédelmet alkalmaznak. 

BIOMIMIKRI ALAPELVEK
3 – A természet összehangolja a formát a működéssel
5 – A természet együttműködésre épít
6 – A természet létalapja a sokféleség
7 – A természet helyi adottságokra épít

TANULÁSI CÉLOK
A modul végére a diákok
• értsék meg, hogy az iparszerű mezőgazdaság működtetéséhez rengeteg mester-

séges növényvédő szert és műtrágyát kell használni, 
• értsék meg az élőlények közötti ökológiai összefüggéseket és fedezzenek fel 

ötleteket a természetben a növények védelméhez, 
• értsék meg, hogy minél inkább tudja a mezőgazdaság utánozni a természet 

működését, annál kevesebb növényvédelmi gond merül fel, 
• szerezzenek ismereteket és képességeket a biogazdálkodáshoz.

TANULÁSI EREDMÉNYEK
• A diákok kérdéseket tesznek fel és válaszok után kutatnak a természet által 

ihletett növényvédelemmel kapcsolatban. 
• A diákok el tudják magyarázni, mi az a biológiai növényvédelem és példákat 

tudnak mondani arra, hogy hogyan lehet ezzel a módszerrel megvédeni a növé-
nyeket, ezen belül pl. a gyümölcsöket. 

• A diákok kidolgoznak egy kisebb projektet arról, hogy hogyan tudják növelni egy 
kert biológiai sokféleségét (biodiverzitását) és egyben hogyan tudnak olyan ál-
latokat bevonzani, amik segítenek a kártevők és kórokozók visszaszorításában.

HOGYAN VÉDIK MAGUKAT  
A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN? 
Mit tanulhatunk a természettől  
a növényvédelemről? 
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

BIOLEARN KOMPETENCIÁK
• A diákok képesek felfedezni a fenntarthatósági alapelveket a természet műkö-

désében.
• A diákok tudatosabban ismerik fel (és egyben el) a természetben megfigyelhető 

tökéletes formatervezést, valamint azt, hogy a természet egységes rendszerként 
működik, ahol minden mindennel összefügg.

• A diákok képesek az újítások kapcsán mintaként szemlélni a természetet, a fel-
fedezett ötleteket kreatívan meglátni és alkalmazni. 

• A diákok képesek csoportban dolgozni.
• A diákok motiváltabbak a STEAM tantárgyak tanulásában és megtapasztalják, 

hogy az ismereteket széles körben tudják alkalmazni.
• A diákok jobban megismerik azokat a szakmákat és kutatási témákat, amelyek 

a természet által ihletett fenntarthatósággal, valamint a technológiai újításokkal 
kapcsolatosak és befolyásolhatják felsőoktatási választásukat és szakmai kar-
rierjüket.

A FOGLALKOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Szám Tevékenység Rövid leírás Módszer Időtartam Helyszín

1
Vonzás vagy taszítás? A diákok a növények vagy kertben 

található egyéb dolgok növény-
védelemmel kapcsolatos funkcióit 
keresik

• kutatás
• megfigyelés 

(érzékelés)

20 kültéri

2 A mezőgazdaság két arca: 
melyik van közelebb a 
természethez? 

A diákok felismerik a nagyüzemi 
gazdálkodás problémáit, különös 
tekintettel a növényvédelemre

• kártya párosítás 25 beltéri

3 Spanyol csupaszcsiga: 
a kertészek réme

A diákok megismerik a spanyol 
csupaszcsigát és stratégiát dolgoznak 
ki a távoltartására

• kutatás 15 beltéri

4
Minden kártevőnek van 
ellensége

A diákok megismerkednek a gazdál-
kodás ökológiai alapelveivel és ezek 
növényvédelemben való felhasználási 
lehetőségeivel

• kártya párosítás 30 beltéri

5 ÖkoLogikus növényvédelem A diákok megismernek egy kártevőt 
és kidolgoznak rá egy természet által 
ihletett védekezést

• kutatás
• diák előadás

45 beltéri

6 Menedék természetes 
ellenségeknek

A diákok három kisebb projektet 
dolgoznak ki a kert biodiverzitásának 
növelésére

• diák előadás 
(ppt vagy poszter)

45 bel- vagy
kültéri



A MODUL LEÍRÁSA

oldal

3
HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

HÁTTÉR

A holland Wageningen Egyetem egy tanulmánya szerint (angolul: https://
www.wur.nl/en/newsarticle/Pesticide-residues-present-in-more-than-80-of-Eu-
ropean-agricultural-soils.htm) az európai mezőgazdasági talajok 80%-ában 
lehet találni növényvédőszer maradékot. Van-e mód arra, hogy minimalizáljuk 
a növényvédő szerek használatát, így megelőzzük a környezeti károkat és 
mérsékeljük az egészségügyi kockázatokat? 

A manapság leginkább elfogadott mezőgazdasági módszer a vegyszeres növény-
védelem. Rovarirtó a rovarok ellen, gombaölő a gombák ellen, rágcsálóirtó a 
rágcsálók ellen, gyomirtó a gyomok ellen. Ezeket az anyagokat arra fejlesztik ki, 
hogy megöljék azt, ami árt a terményünknek. 

A vegyszeres növényvédelem kidolgozásának fő indoka az élelmiszertermelés 
növelése: így el lehet látni a megnövekedett népességet, valamint meg lehet 
felelni a megváltozott élelmiszeripari igényeknek. A termelékenység növelésének 
és az alacsony élelmiszerár igényének nyomása eredményezte a monokultúrák, 
a műtrágyák és a vegyszeres növényvédelem elterjedését. A mezőgazdaság (és 
kertészet) ilyen irányú változása nagyrészt a 20. században ment végbe. 

Manapság leginkább a vegyszeres növényvédelem az elfogadott, bár a környe-
zetre igencsak negatív a hatása: csökkenti a biológiai sokféleséget (a vegyszerek 
nemcsak azt ölik meg, amire ki lettek találva, hanem sok egyéb, akár a termény 
számára hasznos élőlényt is). Szennyezik a talajt, a felszíni és a felszín alatti 
vizeket, felgyorsítják a talaj leromlását (nem tud regenerálódni) és növelik az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. 

A növényvédő szerek az emberi egészségre is veszélyt jelentenek. Elsősorban 
azok veszélyeztetettek, akik dolgoznak vele, de veszélyt jelentenek a gyerekre 
és a krónikus betegekre is. Igazából keveset tudunk annak a sok vegyszernek az 
együttes hatásáról, amik a szervezetünket érhetik. Természetesen a vegyszeres 
mezőgazdaság problémaköre ennél összetettebb.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Angol: 
https://www.foodspan.org/lesson-plans/

Magyar: 
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-jelent-a-novenyek-vedelme-
https://biokutatas.hu/hu/page/show/bio 

https://www.wur.nl/en/newsarticle/Pesticide-residues-present-in-more-than-80-of-European-agricultural-soils.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/Pesticide-residues-present-in-more-than-80-of-European-agricultural-soils.htm
https://www.wur.nl/en/newsarticle/Pesticide-residues-present-in-more-than-80-of-European-agricultural-soils.htm
https://www.foodspan.org/lesson-plans/
https://portal.nebih.gov.hu/-/mit-jelent-a-novenyek-vedelme-
https://biokutatas.hu/hu/page/show/bio
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

FOGALMAK: 
Forrás: https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kom-
petenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/5_3112_011_101015.pdf 

Károsító: kártevők, kórokozók, gyomok együttes elnevezése. (A terményeket ösz-
szességében károsító élőlények. 
Kártevő: rovarok, fonálférgek, gerincesek (állatok).
Kórokozó: gombák, baktériumok, vírusok.
Gyom: a kultúrnövények között található konkurens növények, melyet nem 
szándékosan termesztünk.

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/5_3112_011_101015.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/5_3112_011_101015.pdf


FOGLALKOZÁSOK

oldal

5
HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

1| VONZÁS VAGY TASZÍTÁS? 
» KÉRDÉS

Mi a funkciója egy növénynek vagy a kert kialakításának? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gondoljanak vissza a kertekkel kapcsolatos él-
ményeikre. Vannak-e növényvédelemmel kapcsolatos emlékeik? Pl. olyanra 
gondolhatnak, hogy egy növény vagy valami más egészségesebbé tette a zöld-
ségeket vagy gyümölcsöket, így azokat kevésbé vagy nem kellett permetezni. 
Mindenki mondja el, mire emlékszik. Néhány dolog, ami előjöhet: méhkaptár, 
fizikai védelem a szamócák körül, zöldségek és dísznövények közös ágyásban, 
illóolajos növények a zöldségek között, csalánfőzet a levéltetvek ellen. 

» FELFEDEZÉS

Ezután a diákok felfedező útra indulnak: legjobb, ha párosával küldjük őket, 
hogy keressenek olyan növényt vagy kialakítást a kertben, ami valamit vonz, 
vagy éppen elriaszt. Ez lehet illat, szín, felület, anyag, képezhet fizikai kerítést 
stb. Néhány perc után minden pár számoljon be, hogy mit talált, akár meg is 
mutathatják. 

A diákok találhatnak olyan fizikai megoldásokat, mint pl. a rózsák a tüskéik-
kel megvédik magukat a spanyol csupaszcsigáktól, vagy a fenyők a sérüléseket 
gyantával fedik be. Ezek a megfigyelések egyéb ötleteket inspirálhatnak: pl. ha 
ragacsos szalagot teszünk a fákra, az megvédheti őket a kártevő rovarok egy 
részétől, vagy éles tojáshéj kiszórása védelmet jelenthet a csupaszcsigák ellen. 

A tanteremben (internet vagy könyvek segítségével) a diákok tovább keresgélnek 
hasonló megoldások után. 

Ötletek online oktatáshoz: 
A diákok menjenek ki a saját kertjükbe, vagy egy közeli kertbe/parkba és keres-
senek illóolajos vagy szúrós (tüskés/tövises) növényt. Fényképezzék le és osszák 
meg társaikkal a képet. A kérdés, hogy hogyan véd az illat vagy a „szúrósság”?

További ötlet, hogy analógiát kereshetnek egyéb területekkel is. Pl. a szúrós 
növények és a hegyes tetejű kerítések: mindkettő védelemre szolgál. 

Online órák alatt megbeszélhetjük, hogy mit találtak, illetve milyen analógiákat 
fedeztek fel. 

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Kül-, majd beltéri foglalkozás.

Helyszín: iskola vagy közösségi 
kert.

HELYSZÍN
 kültéri
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

2|  A MEZŐGAZDASÁG KÉT ARCA: MELYIK 
VAN KÖZELEBB A TERMÉSZETHEZ?

» FELFEDEZÉS

A diákok 3-4 fős csoportokban dolgoznak a D2.1. oldalon található kártyákkal. 
Minden kártyapár a mezőgazdasági módszerek két arcát mutatja: az egyik 
inkább szolgálja az ökológiai egyensúlyt, a másik kevésbé. A csoportok beszéljék 
meg, hogy mit ábrázolnak a képek, melyek állnak közelebb a természethez, 
melyik esetben és MIÉRT szükséges a növényvédelemhez vegyszereket hasz-
nálni. A feladat végén közösen foglaljuk össze a fenntartható és nem fenntart-
ható mezőgazdasági gyakorlatokat.

A következő kérdésekre kereshetünk közösen választ: 
• Találunk-e a természetben monokultúrát? 
• Hogyan védik meg magukat a növények a természetben? 
• Mennyire alkalmaznak kémiai anyagokat? Mennyire mechanikai védelmet? 

Milyen más módszert ismerünk (a természetben)? 

Ötletek online oktatáshoz: 
A feladatot online oktatás keretében is elvégezhetjük. Változatként tarthatunk 
egy rövid bevezetőt a diákoknak, majd házi feladatként kaphatják a következőt: 
keressenek a lakóhelyük közelében példát természetbarát és intenzív mezőgaz-
dasági művelésre. Készítsenek fotót és rövid leírást mindkettőről. A fotókat és 
a leírásokat bemutathatják a következő online találkozás alkalmával, illetve az 
osztály készíthet egy gyűjteményt (pl. Padleten) belőlük. 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• D2.1. diákoldal

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Beltéri foglalkozás.

Rendezzük be a termet  
csoportmunkához!

Nyomtassunk ki csoporton-
ként egy D2.1.. oldalt!

HELYSZÍN
 beltéri
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

3| SPANYOL CSUPASZCSIGA: A KERTÉSZEK RÉME
» FELFEDEZÉS

A diákok továbbra is kisebb csoportokban dolgoznak. Osszunk ki minden 
csoportnak egy-egy D3.1. és D3.2. oldalt. Az egyiken információt találnak a 
spanyol csupaszcsigáról, a másik pedig egy feladatlap. Az információk alapján 
(valamint online keresést is végezhetnek) javasoljanak ötleteket a spanyol 
csupaszcsiga visszaszorítására, illetve rangsorolják az ötleteket. 

Szempontok és kérdések a rangsorolás segítéséhez: 
• Kémiai vagy biológiai módszer? 
• Hosszú- vagy rövidtávú a megoldás? 
• Mennyire szenvednek az állatok az elpusztulás előtt? 
• Mennyibe kerül az eljárás? 
• Mennyire szól az eljárás a csupaszcsigák elleni harcról és mennyire arról, 

hogy megvédjük a kert növényeit? 
További ismeretek: ld. Forrás. 

Ötletek online oktatáshoz: 
A diákok olvassák el a leírást a spanyol csupaszcsigáról (D3.1.). Kiadhatunk 
nekik kutatómunkát (persze nem télen): keressenek a kertjükben/a közelben 
spanyol csupaszcsigát! Amennyiben nem találnak, más csupaszcsiga faj is 
jó a megfigyeléshez. Rendezzenek be egy akváriumot vagy egy nagyobb 
befőttesüveget a megfigyeléshez: nedves talaj, búvóhely (pl. egy fadarab), 
salátalevél tápláléknak. Folytassák a megfigyelést legalább egy hétig és írják 
le, mit tapasztalnak. A megfigyelés után természetesen engedjék vissza a 
csigát oda, ahol találták. 

Amennyiben nem találnak csupaszcsigát a közelben, elvégezhetik a következő 
megfigyelést: helyezzenek egy deszkát a talajra és néhány nap múlva nézzék 
meg, használta-e valamelyik állat búvóhelyül! Netán egy csupaszcsiga?

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• D3.1.és D3.2. diákoldalak

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Beltéri tevékenység.

Rendezzük be a termet  
csoportmunkához! 

Nyomtassuk ki a D3.1. és 
D3.2. oldalakat a csoportok 

számának megfelelően!

FORRÁS

Angol nyelvű:  
20 Ways to control slugs in 

the permaculture garden or 
on the allotment

Killing Slugs & Snails: the 
“Humane” Way? Common 

Mistakes and Effective 
Alternatives

Magyar nyelvű:  
https://www.edenkert.hu/

novenydoktor/gyumolcsok-
es-zoldsegek/spanyol-csu-

paszcsiga-ellen-vedeke-
zes/6108/

https://www.agrarszektor.
hu/kiskertblogger/ezek-a-

trukkok-tenyleg-mukodnek-
ennyire-egyszeru-a-csigak-

elleni-vedekezes.21856.html

HELYSZÍN
 beltéri

https://www.permaculture.co.uk/articles/20-ways-control-slugs-permaculture-garden-or-allotment
https://www.permaculture.co.uk/articles/20-ways-control-slugs-permaculture-garden-or-allotment
https://www.permaculture.co.uk/articles/20-ways-control-slugs-permaculture-garden-or-allotment
https://www.slughelp.com/how-to-kill-slugs-humane-mistakes-and-alternatives/
https://www.slughelp.com/how-to-kill-slugs-humane-mistakes-and-alternatives/
https://www.slughelp.com/how-to-kill-slugs-humane-mistakes-and-alternatives/
https://www.slughelp.com/how-to-kill-slugs-humane-mistakes-and-alternatives/
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/spanyol-csupaszcsiga-ellen-vedekezes/6108/
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/spanyol-csupaszcsiga-ellen-vedekezes/6108/
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/spanyol-csupaszcsiga-ellen-vedekezes/6108/
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/spanyol-csupaszcsiga-ellen-vedekezes/6108/
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/gyumolcsok-es-zoldsegek/spanyol-csupaszcsiga-ellen-vedekezes/6108/
https://www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/ezek-a-trukkok-tenyleg-mukodnek-ennyire-egyszeru-a-csigak-elleni-vedekezes.21856.html
https://www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/ezek-a-trukkok-tenyleg-mukodnek-ennyire-egyszeru-a-csigak-elleni-vedekezes.21856.html
https://www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/ezek-a-trukkok-tenyleg-mukodnek-ennyire-egyszeru-a-csigak-elleni-vedekezes.21856.html
https://www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/ezek-a-trukkok-tenyleg-mukodnek-ennyire-egyszeru-a-csigak-elleni-vedekezes.21856.html
https://www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/ezek-a-trukkok-tenyleg-mukodnek-ennyire-egyszeru-a-csigak-elleni-vedekezes.21856.html
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

4| MINDEN KÁRTEVŐNEK VAN ELLENSÉGE
» FELFEDEZÉS

A diákok 3-4 fős csoportokban dolgoznak. Osszuk ki a csoportoknak a D4.1. 
kártyáit és a D4.2. feliratait. A feladat, hogy párosítsák a képeket a feliratokkal, 
méghozzá úgy, hogy sorba is rendezzék a feliratok (D4.2.) első sora szerint: 
növény – kártevő – természetes ellenség – természetes ellenség menedéke. 
Ha nehezen indulna el a munka, egy sort nézzünk végig közösen. 

A feladat megoldása után ellenőrizzük együtt, hogy sikerült-e megtalálni 
mindennek a helyét (ld. T4.1.). Beszéljük meg, hogy milyen kapcsolatokat ta-
láltak a diákok. 

Ötletek online oktatáshoz: 
Kiadhatjuk otthonra a következő feladatot: A diákok menjenek ki a kertbe 
vagy parkba és figyeljék meg az életet a virágokon, zöldségeken, fákon. Próbál-
ják meghatározni, amit találnak, ha nem megy, használjanak rovarfelismerő 
applikációt (ld.: Forrás). 

Mely rovarok kártevői a növénynek? Melyek azok, amik nem kártevők, hanem 
épp ellenkezően, a kártevőkkel táplálkoznak? Fel tudják-e ismerni a növény 
szempontjából hasznos rovarokat?

A diákok megfigyelhetik a madarakat is a kertben és lefényképezhetik őket. 
A madarak meghatározásához a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület madárhatározó applikációját ajánljuk (ld.: Forrás). 

Ha sikerült kideríteni, hogy melyik fajokat látták, nézzenek utána az interneten 
vagy határozókönyvek segítségével, hogy az adott madárnak mi az élőhelye, 
mivel táplálkozik és így megpróbálhatják kitalálni, hogy az adott madár éppen 
miért lehetett a kertben. 

A diákok megfigyeléseit az online oktatás keretében átbeszélhetjük. 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• D4.1. és D4.2. diákoldalak

• T4.1. tanári oldal 

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Beltéri foglalkozás.

Rendezzük be a termet  
csoportmunkához! 

Nyomtassuk ki a D4.1. és 
D4.2. oldalakat a csoportok 

számának megfelelően, majd 
vágjuk ki a kártyákat!

HELYSZÍN
 beltéri

FORRÁS

Rovarfelismerő applikációk: 
 https://play.google.com/

store/search?q=rovar%20
felismer%C5%91%20magyar

Madárhatározó applikáció: 
https://play.google.com/

store/apps/details?id=hu.
hps.madarhatarozo_

app&hl=hu&gl=US

https://play.google.com/store/search?q=rovar%20felismer%C5%91%20magyar
https://play.google.com/store/search?q=rovar%20felismer%C5%91%20magyar
https://play.google.com/store/search?q=rovar%20felismer%C5%91%20magyar
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

5| ÖKOLOGIKUS NÖVÉNYVÉDELEM
» FELFEDEZÉS

» KÉRDÉS

A diákok 3-4 fős csoportokban dolgoznak. Mindegyik csoport kiválaszt egy kár-
tevőt a 4. foglalkozás kártyái közül, valamint azt a növényt is, amit károsít. Az a 
feladatuk, hogy „biomimikri szakértőként” vizsgálják meg a problémát. Ismerjék 
meg a károsítót és ajánljanak természet ihlette megoldást a károsító visszaszo-
rítására. A foglalkozás végén mindegyik csoport poszteren mutatja be, hogy 
mire jutott. 

1. LÉPÉS: A biomimikri gondolkodás gyakorlására biztatjuk a diákokat: fogal-
mazzanak meg olyan kérdéseket, amelyek a segítségével jobban meg tudják 
érteni az adott élőlény működését. Ilyenek lehetnek pl. a mikor…?, mi…? a ká-
rosítóval kapcsolatban. Néhány lehetséges példát a T5.1. oldalon mutatunk be. 

2. LÉPÉS: A feltett kérdések internetes keresésre sarkallják a diákokat a káro-
sítóval kapcsolatban: nézzenek utána a táplálékának, a menedékének, a napi 
ritmusának, a természetes ellenségének, a védekezési mechanizmusának, va-
lamint néhány fajra jellemző erősségnek és gyengeségnek. A kutatás alapján 
tegyenek javaslatot a károsító elleni természetes védekezésre – akár biológiai, 
akár mechanikai módszerrel. Eközben segítsük a csoportokat azzal, hogy segítő 
kérdéseket teszünk fel (ld. T5.1.). Minden csoporthoz külön menjünk oda, ha 
segítségre van szükségük. 

3. LÉPÉS: A csoportok készítsenek posztert a kutatásaik alapján. Minden poszter 
két részből álljon: 
a. mutassák be a kutatásaik eredményét – növény és károsító jellemzői
b. a védekezés lehetséges stratégiája, intézkedési terv. 
A folyamat hasonlít a 3. foglalkozáshoz (spanyol csupaszcsiga problémája). 

4. LÉPÉS: A csoportok bemutatják a poszterek segítségével, hogy mit választottak 
és milyen védekezési stratégiát dolgoztak ki. 

5. LÉPÉS: Közösen beszéljük meg, hogy milyen közös vonások voltak a véde-
kezési stratégiákban, milyen alapelveket találtunk arra vonatkozóan, hogy a 
növényeket a természettel való harmóniában termesszük, lehetőleg növényvé-
dő szerek használata nélkül. Az összegzéshez további segítséget találunk a T5.1. 
oldalon. 

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• D5.1. diákoldal
• T5.1. tanári oldal

• internet elérés
• flipchart tábla

• papír poszternek
• színes zsírkréták/filcek

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Beltéri foglalkozás. 

Nyomtassuk ki a D5.1. oldalt 
a csoportok számának 

megfelelően, majd vágjuk ki 
a kártyákat!

HELYSZÍN
 beltéri
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

Ötletek online oktatáshoz: 
Javaslatok rövid kerti kísérletekre – ezeket megfelelő évszakban adjuk ki, illetve 
segítsünk a megfelelő hely kiválasztásában: a helyszín lehet a diákok saját kert-
je, közpark, iskolakert stb. 

A diákok a megfigyeléseket online tanóra keretében tudják megosztani egymással.

 

6| MENEDÉK TERMÉSZETES ELLENSÉGEKNEK
» FELFEDEZÉS

» ALKOTÁS

Ebben a foglalkozásban a diákok alkalmazzák a természet által ihletett növény-
védelem terén eddig megszerzett tudásukat: olyan módszert dolgoznak ki, 
aminek segítségével „állati segítőket” (a károsítók természetes ellenségeit) tud-
nak az iskola vagy közösségi kertbe vonzani. Kiinduló pontunk lehet egy valós 
probléma, de az is lehet, hogy az ötlettel a kert biológiai sokféleségét növeljük, 
és így valószínűleg megelőzünk problémákat. A legjobb, ha a diákok valóban el 
is készítik az ötletüket, ha erre nincs lehetőség, készítsenek előadást róla. 

Osszuk a diákokat négy csoportra. A feladatuk, hogy találjanak ki olyan módszert, 
amivel károsítók természetes ellenségeit be tudják vonzani a kertbe, illetve a 
biológiai sokféleség növelésével egészségesen tudják tartani a kertet. Ilyen 
ötletek pl. rovarhotel készítés, madárodúk kihelyezése, búvóhely építése sünök-
nek, vagy egy kerti tavacska kialakítása. 

Segítsük a diákok munkáját abban, hogy milyen szempontokat fontoljanak meg 
a természetes ellenségek bevonzásához illetve, hogy hogyan lehet menedéket 
készíteni helyi természetes anyagokból. Ehhez segítséget a T6.1. oldalon találunk.  

Változat (online oktatás esetén is használható)
A diákoknak kiadható feladatot ld. D6.1. diákoldalon. A kísérletek eredményét az 
online oktatás alkalmával lehet megbeszélni. 

IRODALOM, TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Érdemes dr. Gyulai Iván mélymulcsos művelést bemutató videóit megkeresni az 
interneten. https://www.youtube.com/channel/UCjYigYo1UBj-fJTisyJC9KQ

HELYSZÍN
 bel- vagy kültéri

ESZKÖZÖK ÉS  
ANYAGOK

• T6.1. tanári oldal
• számítógép a prezentációk 

elkészítéséhez
• anyagok és szerszámok a 
búvóhelyek elkészítéséhez

ELŐKÉSZÜLETEK

 

Bel- és kültéri foglalkozás.

Rendezzük be a termet 
csoportmunkához!

Ha lehetőségünk van 
elkészíteni a búvóhelyet, 

szükségünk lehet az iskolai 
műhelyre. 

https://www.youtube.com/channel/UCjYigYo1UBj-fJTisyJC9KQ
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

T4.1. MINDEN KÁRTEVŐNEK VAN ELLENSÉGE
Megoldások

Káposzta, 
zöld saláta

Spanyol csupaszcsiga Indiai futókacsa Tó

Ribizli Levéltetű Fülbemászó 
(Dermaptera) 

Virágcserép
szalmával

Alma Almamoly Denevér Denevérodú

Zöldségek Rovar lárvák, 
hernyók 

Feketerigó Madárodú

Gyümölcsfák Mezei pocok Vízisikló (Natrix) Sikló menedék
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

T5.1. ÖKOLOGIKUS NÖVÉNYVÉDELEM
Segítő kérdések

1. LÉPÉS: A diákok a következő kérdéseket tehetik fel a károsítókkal kapcsolatban: 

• Hol él? 
• Mikor aktív? 
• Mire van szüksége az életben maradáshoz? 
• Hogyan mozog?
• Milyen a szaporodása? 
• Mit eszik? 
• Mennyire veszélyes a növényekre nézve? 
• Milyen illatok riasztják? 
• Mik az ellenségei (akár a kifejlett egyednek, akár a különböző fejlődési állapotainak)?  

2. LÉPÉS: Segítő kérdések a diákoknak a természet által ihletett növényvédelem kidolgozásához: 

• Lehetséges-e, hogy bevonzzuk a károsító egyik természetes ellenségét? Mely(ek)et? Hogyan? Mi szükséges 
hozzá? 

• Fel tudjuk-e használni azt az információt, hogy mi riasztja a kártevőt? Pl. olyan illatot alkalmazni, amit 
nem szeret? Hogyan? 

• Fel tudjuk-e használni azt az információt, hogy mit szeret a kártevő? Pl. száraz vagy nedves élőhelyet, 
direkt napfényt vagy árnyékot? Hogyan? 

• Fel tudjuk-e használni azt az információt, hogy nappal vagy éjszaka aktív-e a kártevő? Hogyan? 
• Fel tudjuk-e használni azt az információt, hogy hogyan mozog a kártevő? Van-e a mozgásának olyan 

tényezője, amit fel tudunk használni a növényvédelemben? Hogyan? 

További segítséget adhatunk a diákoknak a következők felidézésével is: 
• Hogyan tudunk természetes ellenségeket az adott helyre csalogatni?
• Allelopatikus kölcsönhatások (növények egymás közötti kapcsolata). 
• A kártevők és a növények igényei közti különbségek összeírása – pl. nedvesség, árnyék vagy fényinten-

zitás, bizonyos irányok fontossága stb. 
• Mechanikai (fizikai) növényvédelem. 
• A termesztett növények különböző változatainak és fajtáinak (tájfajták is!) használata. 
• Különböző helyek kihasználása a kertben (hova mit ültessünk). 
• Öntözési módszerek (pl. a 3. foglalkozásnál: tudjuk, hogy a spanyol csupaszcsiga szereti a nedvességet 

és éjjel aktív, így pl. érdemes reggel öntözni). 

5. LÉPÉS: Összefoglalás: a biogazdálkodás alapelvei

• Egy fajt kis területen termesszünk. 
• Monokultúra helyett mozaikosan ültessünk. 
• Használjuk ki az allelopatikus hatásokat. 
• Évente váltogassuk a különböző növények helyét. 
• Tájfajtákat, rezisztens fajtákat használjunk. 
• Gondosan tervezzük meg a vetés/ültetés és a betakarítás időpontjait. 
• Figyeljünk az öntözésre. 
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

• Használjunk „csapdanövényeket”, amik segítenek megvédeni a terményeket a betegségektől (inkább a 
csapdanövényeket károsítják). 

• Használjunk kézi vagy mechanikai gyommentesítést.

A biogazdálkodásban a növényvédelem a megelőzésen alapszik és azokat a biológiai módszereket alkal-
mazza, amik a biogazdálkodási minősítés során megengedettek. Ezeknek a módszereknek az a céljuk, hogy 
a különböző károsítókat a fenntartható szint alatt tartsák. A megelőzés azért különösen fontos, mert ha már 
megjelenik egy károsító, akkor nagyon kevés olyan megengedett eljárás van, ami hatékonyan tudná kezelni 
a problémát. 

További információ: 
https://kislabnyom.hu/hir/biologiai-novenyvedelem-konyhakertben

https://kislabnyom.hu/hir/biologiai-novenyvedelem-konyhakertben
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

T6.1. MENEDÉK TERMÉSZETES ELLENSÉGEKNEK
Ötletek

1. Rovarhotelek. Úgy érdemes kialakítani, hogy többféle ragadozó rovarnak menedéket tudjon nyújtani, 
ilyenek pl. a magányos életmódú ragadozó méhek.  
• Alapanyag: fa, bot, papír, toboz.

 — Elhelyezés: napos hely, pl. egy épület fala.
• Alapanyag: égetetlen tégla, lapos kő, cserép és lécek.

 — Elhelyezés: a termőföldtől távolabb, napos helyre.

SPECIÁLIS MENEDÉKEK: 
Futrinka menedék:  Menedék fülbemászóknak: agyag virágcserép, szalma, 
holt fa használható hozzá.  moha, aprólyukú háló. Elhelyezés: fán.

Bővebben: https://ezermester.hu/cikk-7065/Keszitsunk_rovarhotelt

https://ezermester.hu/cikk-7065/Keszitsunk_rovarhotelt
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

2. Búvóhely sünöknek. A sünök nagyon jó segítőink a kertben, megeszik a spanyol csupaszcsigát és a 
káros rovarokat is – érdemes búvóhelyet kialakítani számukra a kertben.
• Nyugalmas helyen – kert vége, nem használt rész
• Levágott gallyak száraz fűvel lefedve.
Bővebben: https://www.mme.hu/sun_buvohelyek

3. Madárodúk. Érdemes különböző fajoknak különböző odúkat kihelyezni.
• Fontos, hogy mekkora a berepülő nyílás.
• Legyen felnyitható a teteje, hogy tisztítani lehessen. Minden szezon végén tisztítsuk is ki! 
• Kihelyezhetünk denevérodúkat is!
Bővebben: https://www.mme.hu/oduk_es_koltoladak

4. Kis tavak. A kis tavak élőhelyet biztosítanak a ragadozó vízi rovaroknak és egyben fontosak az ökológiai 
egyensúly kialakításához.
• Figyeljünk arra, hogy ne száradjanak ki, egész évben legyen bennük víz!
• Legyen megfelelő a vízszintje és telepítsünk bele vízinövényeket, pl. nád, gyékény, így pl. a szitakötő 

lárvák bebábozódás előtt helyet találnak maguknak. 
Bővebben: https://www.mme.hu/khvsz/khvsz-keteltu-es-hullobarat-kert

Az oldalon található képeket a CEA munkatársai készítették. 

https://www.mme.hu/sun_buvohelyek
https://www.mme.hu/oduk_es_koltoladak
https://www.mme.hu/khvsz/khvsz-keteltu-es-hullobarat-kert
http://cea.sk/
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DIÁKOLDAL

HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D2.1. A MEZŐGAZDASÁG KÉT ARCA:  
MELYIK VAN KÖZELEBB A TERMÉSZETHEZ?    
Kártyák
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DIÁKOLDAL

HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

SPANYOL 
CSUPASZCSIGA

D3.1. SPANYOL CSUPASZCSIGA: A KERTÉSZEK RÉME  
Tudnivalók a spanyol csupaszcsigáról

▌ HONNAN JÖTT ÉS HOL 
FORDUL ELŐ? Az Ibériai-
félszigetről származik és 
egész Európában elterjedt, 
kivéve Észak-Skandináviát. 
Már Észak-Amerikában 
is észlelték az előfordulását.

▌ HOGY NÉZ KI? A simatestű házatlancsigafélék (Arioni-
dae) családjába tartozó faj, hossza 8-12 cm, tömege 
kb. 25 g. A színe a narancs és a barna árnyalatai, néha 
szürkés vagy olajzöld színeződéssel. 

▌ HOL ÉL? Nedves, árnyékos helyeket kedvel, itt rakja 
le a tojásait is. Gyakran rejtőzködik, pl. faágak alá, 
vagy komposztban. Nedves, esős időben megtaláljuk 
nyitott területeken is. Éjszaka a legaktívabb, napköz-
ben csak akkor látjuk, ha esik az eső. Sikeresen túléli 
a száraz időszakokat is, pl. a talaj repedéseiben. Mivel 
délről származik, így alkalmazkodott a szárazabb 
időjáráshoz is.

▌ HOGYAN SZAPORODIK? Hermafrodita (hímnős). 
Közép-európai körülmények között egy nemzedéke 
van egy évben. Júniusban párosodik és késő nyáron 
vagy az ősz folyamán akár 400 tojást is lerak. A tojások 
kis kerek, fehér gyöngyökre emlékezetnek, átlagos 
méretük 4 mm. A tojásokból késő ősszel, de inkább 
kora tavasszal kelnek ki az utódok.

▌ MILYEN GYORSAN MOZOG? Egy éjszaka akár 50 mé-
tert is megtesz.

▌ MIÉRT KÁROS? Invazív (nem őshonos, de gyorsan 
terjedő) faj, ami lassan kiszorítja az őshonos csigafajo-
kat. Nagy károkat tud okozni mezőgazdasági ültetvé-
nyekben, különösen a zöldségekben. A legnagyobb baj 
az, hogy alig van természetes ellensége.

▌ MIVEL TÁPLÁLKOZIK? 
Mindenevő faj, sokkal 
agresszívabb, mint az ős-
honos csigafajok, amiket 
egyébként meg is eszik 
a spanyol csupaszcsiga. 

A kertben szívesen fogyasztja a növények leveleit és 
terméseit is. Leggyakrabban a káposztaféléket, sárga-
répát, retket károsítja, de megeszi a burgonya és a 
szamóca leveleit, illetve a lehullott gyümölcsöket is. 
A dísznövények közül pl. a büdöskét szereti. Egy kifej-
lett egyed akár 1 kg növényi anyagot is megeszik egy 
szezonban. Érdekes tény: szereti a sört.

▌ MILYEN ILLATOK RIASZTJÁK? Az illatos növények 
közül pl.: fokhagyma, mustár, zsálya, kerti és vadon 
termő kakukkfű, izsóp, vöröshagyma, metélőhagyma, 
koriander, rozmaring, édeskömény, kapor, levendula, 
bazsarózsa, petrezselyem, körömvirág, kerti sarkan-
tyúka, datolyaszilva, acsalapu, páfrányok.

▌ MILYEN ÁLLATOK ESZIK A CSUPASZCSIGÁT A TER-
MÉSZETBEN? Főként a sünök és néhány madár, ide-
értve a különböző háziasított kacsákat (főként az indiai 
futókacsa), néhány kétéltű és hüllő és a futóbogarak 
nagyobb méretű fajai. Bár a kifejlett csupaszcsigáknak 
kevés az ellenségük, a tojásokat és a fiatal csigákat 
többen megeszik (bogarak, varangyok, még a csirkék 
is). Természetes parazitája (élősködője) egy 1 mm hosz-
szú fonalféreg (Phasmarhabditis hermaphrodita).

▌ HOGYAN VÉDEKEZNEK ELLENÜK A KERTÉSZEK? 
Forró vizet öntenek rájuk, sót szórnak ki, ollóval vágják 
szét őket vagy mérgező vegyszereket etetnek meg velük.

Fotó: Alena Pohorencová; Egy kíváncsi csupaszcsiga. Fotó: 
Wolfgang Hasselmann on Unsplash
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D3.2. SPANYOL CSUPASZCSIGA: A KERTÉSZEK RÉME 
Hogyan védekezhetünk a spanyol csupaszcsiga ellen? 

  
• Javasoljatok 3-5 védekezési módszert!
• Mi ezeknek a módszereknek a lényege? 
• Mik az előnyeik és mik a hátrányaik?

A fentiek alapján töltsétek ki a következő táblázatot:

Ötlet Leírás Előnyök és hátrányok

Sörcsapda Bevonzza őket, csapdába ejti és 
megfogja (egy edényben)

- : túl sok edény és túl sok sör kell hozzá
- : elég drága
+ : nem mérgező

Nézzétek át még egyszer az ötleteket és rangsoroljátok őket! Szempontok: 
• Menyire áll közel a természethez? 
• Mennyire okoz természetkárosítást? 
• Mennyire okoz szükségtelen fájdalmat az állatoknak? 
• Mennyire drága? 
• Mennyire fenntartható?

ht ps://commons.wikim
edia.org/w

iki/File:Arion_vulgaris_eat ng.jpg
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D4.1. MINDEN KÁRTEVŐNEK VAN ELLENSÉGE   
Kártyák – rajzok
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Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 
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DIÁKOLDAL

HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D4.2. MINDEN KÁRTEVŐNEK VAN ELLENSÉGE   
Kártyák – feliratok 

TERMESZTETT 
NÖVÉNY

KÁRTEVŐ TERMÉSZETES  
ELLENSÉG

TERMÉSZETES ELLENSÉG 
ÉLŐHELYE 

KÁPOSZTA, 
ZÖLD SALÁTA  

SPANYOL 
CSUPASZCSIGA 

INDIAI FUTÓKACSA TÓ

RIBIZLI LEVÉLTETŰ FÜLBEMÁSZÓ VIRÁGCSERÉP 
SZALMÁVAL

ALMA

GYÜMÖLCSFÁK

ZÖLDSÉGEK

ALMAMOLY

MEZEI POCOK

ROVAR LÁRVÁK, 
HERNYÓK 

DENEVÉR DENEVÉRODÚ

VÍZISIKLÓ SIKLÓ MENEDÉK 

FEKETERIGÓ MADÁRODÚ
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HOGYAN VÉDIK MAGUKAT A NÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN?
Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D5.1. ÖKOLOGIKUS NÖVÉNYVÉDELEM
Kérdések online oktatáshoz – megfigyelések a kertben

a. Levéltetvek és katicabogarak megfigyelése
Amennyiben egy virágon vagy a kert más hasznos növényen levéltetvet fedezel fel, próbálj meg 
összegyűjteni legalább 10 db hétpettyes katicabogarat egy gyufásdobozban és engedd el őket a 
levéltetvek közelében. Figyeld meg, hogy mi történik!

b. Madáretető megfigyelése
Egy madáretetőnél figyeld meg, hogy milyen fajok látogatják! Próbáld meghatározni egy madárha-
tározó könyv vagy applikáció segítségével! Nézz utána az egyes fajoknak! Hol élnek? Hova rakják a 
fészküket? Mivel táplálkoznak? 
Applikáció: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US 

c. Hangyák és más rovarfajok megfigyelése
A hangyák ragadozók és sok, növényekre káros rovart távol tudnak tartani. Ezért általában egy hangya-
boly közelében nem nagyon találunk más rovarfajt. Próbáld meg ellenőrizni ezt a feltevést! Keress 
egy hangyabolyt és keress rovarokat a közelében. Hajolj közel és figyeld meg a környező virágokat, 
füvet, cserjéket! Találsz-e rajtuk egyéb rovarokat? Milyen távolságra a hangyabolytól? Szárnyas vagy 
szárnyatlan fajok? Meg tudod-e határozni őket? Ha nem, akkor is próbáld meg lefényképezni vagy 
lerajzolni őket! Használhatsz rovarfelismerő applikációt: 
https://play.google.com/store/search?q=rovar%20felismer%C5%91%20magyar

d. Hangyák és levéltetvek megfigyelése
Néhány hangyának az a szokása, hogy „tenyészti” a levéltetveket, azaz segít nekik átjutni egyik növény-
ről a másikra. Megfigyeltél már levéltetvet és hangyát ugyanazon a növényen? Miért viselkednek így 
a hangyák? Nem szükséges kiirtani ezért a szokásért a hangyákat, elegendő, ha megakadályozzuk 
őket a levéltetvek hurcolásában. Milyen ötleted van erre? 

Próbáld ki a következőt: keress egy „hangya országutat”, tehát ahol nagy számban vándorolnak, és 
próbálj meg valami akadályt tenni az útjukba. Figyeld meg a viselkedésüket és találd ki, melyik jelent 
áthághatatlan akadályt számukra. Egy árok? Egy különös illat? Egy ragadós anyag – pl. gyanta vagy 
ragasztószalag? 

Végül tegyél javaslatot arra, hogy hogyan lehetne a megfigyeléseidet felhasználni a növényvédelem-
ben – tehát, hogy megakadályozzuk azt, hogy a hangyák átvigyenek levéltetveket egy másik növényre. 

e. Burgonyabogár és tyúkok
Ha van a kertben burgonya, vagy bármilyen más növény, amit elleptek a burgonyabogarak (akár a 
lárvák, akár a kifejlett bogarak), gyűjtsd őket össze és vidd el olyan helyre, ahol tartanak baromfikat. 
Próbáld megkínálni a különböző baromfikat (tyúk, pulyka, kacsa) a burgonyabogarakkal! Melyek 
eszik a burgonyabogár lárváját vagy kifejlett példányát és melyek nem? Lehet-e ezt a megfigyelést 
használni a burgonyabogár elleni védekezésben?

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.hps.madarhatarozo_app&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/search?q=rovar%20felismer%C5%91%20magyar
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Mit tanulhatunk a természettől a növényvédelemről? 

D6.1. MENEDÉK TERMÉSZETES ELLENSÉGEKNEK
Kísérlet online oktatáshoz: otthon készített, természetes levéltetű riasztó

Amennyiben van levéltetű a kertetekben, kipróbálhatod a következő kísérletet. Fényképezd le a levéltetűvel 
fertőzött növényeket a kísérletek előtt! Készíts el néhányat a lent található természetes szerekből! Permetezd 
le velük a növényeket (mindegyiket csak az egyikkel)! Hét egymás követő napon permetezz a szereiddel, 
közben figyeld meg a növényeket, készíts feljegyzéseket és fényképeket is! A végén értékeld a kísérletet! 
Melyik szer volt a leghatékonyabb és melyik a legkevésbé?

CSALÁN LÉ 

Önts egy liter vizet 100 g 
csalánra és hagyd ázni  
24 órát.

DOHÁNY LÉ 

Tegyél 100 g dohányt egy 
lábosba, önts rá 2 l vizet 
és forrald fel. Lehűlés után 
szűrd le és adjál hozzá még 
2 l vizet.

LEVENDULA LÉ 

Keverj el 5 csepp levendula 
illóolajat 1,5 l vízben.

SZAPPANOS VÍZ 

4 l vízben keverj el 1-2 teás-
kanál folyékony szappant 
(vagy oldjál fel 4-5 g szilárd 
szappant).

HAGYMA-FOKHAGYMA LÉ

Vágj fel apróra egy vörös-
hagymát és nyomj össze  
4 gerezd fokhagymát. Áz-
tasd őket 2,5 l vízbe 12 órára.

További ötletek:

https://www.agraroldal.hu/
leveltetvek-ellen-termeszete-
sen_img-1.html

https://www.agraroldal.hu/leveltetvek-ellen-termeszetesen_img-1.html
https://www.agraroldal.hu/leveltetvek-ellen-termeszetesen_img-1.html
https://www.agraroldal.hu/leveltetvek-ellen-termeszetesen_img-1.html

