
Tabela: Domača škropiva po vrstah rastlin, načinu delovanja
in receptu za pripravo in uporabo

Celoten članek na:
http://zelenisvet.com/ukrepi-rastlinske-bolezni

                                      Delovanje

Vrsta domačega 
škropiva Bolezni Škodljivci Recept za pripravo in uporabo

ŠKROPIVO IZ ČEBULE 
IN ČESNA

Proti plesni, 
peronospori, 
krompirjeva plesen, 
pepelasta plesen.

Za zatiranje pršic.
1/2 kg narezane čebule in česna namočimo v 10 litrih vode. 
Razredčimo z vodo v razmerju 1:10, ko se tekočina neha peniti in s to 
tekočino zalijemo zelenjavne grede in okolico sadnih dreves.

ŠKROPIVO IZ PELINA
Proti plesni, ribezova 
rja.

Zatiramo uši, gosenice, 
mravlje in pršice.

1/3 kg svežih ali 30 g suhih pelinovih listov namočimo v 10 litrih 
vode za 3 dni.
Precedimo in nerazrečeno škropimo po prizadetih rastlinah. 
POZOR! Pelina ne kompostiramo, ker škoduje deževnikom.

ŠKROPIVO IZ 
CVETOČEGA VRATIČA

Rje in plesni na 
rastlinah.

Za zatiranje škodljivcev 
na vrtnih jagodah, 
malinovega hroščka, 
pršic, listnega zavijača.

1/4 kg svežih listov, stebel in cvetov ali 15 g posušene rastline 
namočimo v 5 litrih vode ali skuhamo kot preslico.
Poleti škropimo tla okoli rastlin, pozimi pa tudi rastline.
Po cvetenju rastlin in jeseni škropimo s tekočino, ki smo ji dodali še 
liter vode. POZOR! To škropivo je ljudem škodljivo.

ŠKROPIVO IZ KOPRIV
Povečuje krepkost in 
odpornost rastlin.

Za uničevanje listnih uši 
+ gnojilo.

1 kg svežih kopriv namočimo v 10 litrov vode.
Po 24 urah tekočino precedimo in poškropimo rastline z vseh strani 
(uši).
Če koprive namakamo več kot en dan, se tako zmanjša učinkovitost 
pripravka. Postopek po potrebi ponovimo čez nekaj dni.

ŠKROPIVO IZ 
RABARBARINIH 
LISTOV

Zatiranje porovega 
molja, ki objeda porove 
liste.

1 kg rabarbarinih listov polijemo s 6 litri kropa.
Pustimo stati 24 ur, nato precedimo in s tekočino zalijemo porove 
liste.

ŠKROPIVO IZ NJIVSKE 
PRESLICE

Za zatiranje plesni, rje, 
pegavosti, pepelaste 
plesni škrlupa.

Deluje proti pršici in 
rdečemu pajku (sadno 
drevje).

1 kg sveže ali 150 g posušene preslice namočimo preko noči v 10 
litrih vode.
Zjutraj poberemo preslico in jo skupaj z delom nastale tekočine 
prekuhamo. Počasi naj vre 30 minut. Vse skupaj ohladimo (pokrito) in 
primešamo preostanek tekočine.
Nastalo tekočino razredčimo z vodo v razmerju 1:5 (1 liter škropiva 
/ 5 l vode) precedimo in poškropimo prizadete rastline.  Škropljenje 
ponavljamo 1x / teden. Priporočamo, da škropivo mešate s škropivom 
iz kopriv v razmerju 1:1.

ŠKROPIVO IZ 
PARADIŽNIKOVIH 
LISTOV

Proti metuljem in 
gosenicam kapusovega 
belina, ki napada 
kapusnice.

Dve pesti paradižnikovih listov in odlomljenih stranskih poganjkov 
zmečkamo in namočimo v 2 l vode za 3 ure.
Z nastalo raztopino temeljito poškropimo rastline iz vseh strani.
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