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Kako se znebimo bramorja
Bramorja na vrtu se lahko znebimo na več načinov. Lovimo ga lahko v kozarce, napolnjene z vodo, v 
hlevskem gnoju, gnezda polivamo z vodo, motimo ga z okopavanjem in zelišči. Med pticami ga lovijo 
predvsem škorci. Zelo učinkovito je varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki jih zmešamo z vodo za 
zalivanje. Teknejo tudi ježu, krtu in drugim naravnim sovražnikom.

P roti bramorju lahko ukrepamo tako, da redno 
rahljamo zemljo in tako uničujemo škodljivčeve 
rove. To je najbolje narediti dan ali dva po dežju, 

ko najlažje okopavamo in rahljamo zemljo. Gredico 
okopljemo tudi po obilnem zalivanju. Na vrtu lahko po-
iščemo tudi gnezda in jih polijemo z vrelo vodo. Neka-
teri v vodo mešajo tudi milnico in jo zlivajo v rove. Ško-
duje mu tudi vratičev pripravek, odganja ga močan vonj 
limone, ribjega olja in zelišč, ki jih potiskamo v rove. 
Nekaj bramorjev se bo ujelo v kozarce za vlaganje, ki jih 
boste postavili po vrtu in zakopali na nivo tal. Ta vse 
pogostejši vrtni škodljivec se najbolje počuti na vrtu, ki 
je gnojen s hlevskim gnojem. To lastnost lahko izkoris-
timo v svoj prid, če v jesenskem času (oktobra) v tla 
skopljemo luknjo, ki je široka in dolga meter, globina 
jame naj ne presega pol metra. Jamo napolnimo s sve-

žim hlevskim gnojem in pokrijemo z zemljo. Bramor se 
v zimskem času najraje zadržuje v gnoju. Področje z 
zimsko vabo za bramorja označimo s palico, da bomo 
ob koncu zime vedeli, kje kopati. Vabo je namreč treba 
odkopati, ko so tla še nekoliko zamrznjena. V februarju 
je torej treba gnoj izkopati in ga odstraniti z vrta. Če 
obstaja možnost, je najbolje, da gnoj sežgemo ali odpe-
ljemo daleč stran od vrta.
Bramorja lovijo tudi njegovi naravni plenilci. Škorci jih 
največ ulovijo v času gnezdenja. Med pticami, ki lovijo 
bramorja, sta tudi smrdokavra in zlatovranka. Med 
nočnimi plenilci bramorja ne smemo pozabiti na ježa. 
Lovijo ga tudi hrošči brzci, žuželke, kače, rovke in krti. 
Če je na istem območju veliko število bramorjev, se med 
njimi lahko pojavi tudi kanibalizem.

Biotično zatiranje
V Sloveniji je zelo razširjeno in učinkovito tudi biotično 
varstvo z entomopatogenimi ogorčicami, ki na povsem 
naraven način odstranijo bramorja z vrta. Uporabimo 
jih konec poletja, ko se vročina nekoliko umiri. Zmeša-
mo jih z vodo in z njo zalijemo vrtne gredice. Zalivanje 
ponovimo tudi konec aprila in maja. Z entomopatoge-
nimi ogorčicami zalivamo vrt dvakrat na leto. To po-
navljamo vsaj tri leta, toliko traja tudi življenjska doba 
bramorja. Vedno zalivamo cel vrt, torej ne samo gred, 
na katerih rastejo ogrožene rastline. Priporočljivo je, da 
zalijemo tudi kakšen meter okrog vrta. Najbolje je zali-
vati pred dežjem ali v rahlo oblačnem vremenu, ko ni 
močnega sonca. Za boljše delovanje zalivanje ponovi-
mo v 14 dneh po prvem zalivanju. Ves čas je treba oh-
ranjati tudi vlažna tla, da se ogorčice ne izsušijo. Ento-
mopatogene ogorčice delujejo tako, da po vnosu v tla 
poiščejo ličinke ali odrasle bramorje in prodro vanj in 
sprostijo simbiotsko bakterijo. V mrtvi ličinki se raz-
množujejo. Nova generacija ogorčic zapusti ličinko in 
išče nove ličinke bramorja v okolici. Entomopatogene 
ogorčice so za vrt in človeka neškodljive.
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