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Domača lekarna za zdrave rastline
Številna zelišča in rastline, ki rasejo na 
vrtu, krepijo rastline, da so odpornejše 
proti napadom bolezni. Kamilica, žajbelj, 
rman vam bodo zagotovo pomagali, da 
vaše rastline ostanejo zdrave in vas ob-
darijo z bogatim pridelkom. Uporabite 
lahko tudi sodo bikarbono.

Škropljenje z domačimi priprav-
ki, ki delujejo proti boleznim, 

priporočamo vsaj enkrat na teden. 
V deževnem času škropimo na vsa- 
ke tri dni ali po vsakem močnej-
šem dežju. Škropiti začnemo v zgo-
dnjem poletju, pred pojavom prvih 
bolezni. 

Žajbljev čaj uporabimo proti gli- 
vičnim boleznim v času rasti, pada-
vici sadik, ki se najpogosteje pojavi 
ob vzgoji sadik. Uporaben je tudi za 
razkuževanje semena. Največkrat 
ga uporabljamo za krepitev rastlin, 
da obvarujemo krompir in paradiž- 
nik pred krompirjevo plesnijo. Pri- 
poročljiv je tudi za zmanjšanje po-
java solatne plesni. Žajbljev čaj pri-
pravimo kot po navadi: eno pest ze- 
li dodamo v liter vode. Po tleh in li- 
stih rastlin škropimo s hladnim ča-
jem. Takšen čaj je zelo močan pri-
pravek in ga uporabljamo zmerno, 
saj lahko z redno uporabo uničimo 
tudi koristne glivice v tleh.

Kamilica je zelo uporabna na vrtu. 
Naberemo cvetove, jih posušimo in 
pripravimo čaj ali hladen izvleček. 
Čaj uporabljamo tudi za razkuževa-
nje semena fižola, graha, boba in 
drugih stročnic ter zelja, ohrovta, 
cvetače, brokolija in drugih križnic. 
Priporočamo uporabo toplega čaja, 
ki naj ima okrog 30 stopinj. Seme 
namakamo 15 do 30 minut. Hladen 
izvleček iz kamiličnih cvetov, ki 
deluje proti različnim glivičnim in 
bakterijskim boleznim, pripravimo 
tako, da pest cvetov kamilice preli-
jemo z litrom vode in pustimo stati 
12 do 24 ur. Nato izvleček precedi-
mo skozi gazo, redčimo v razmerju  
1 : 5 in škropimo po rastlinah ali tleh. 
Tako rastline krepimo in zmanjšu-
jemo možnost pojava plesni.

Z rmanom krepimo rastline in 
tako preprečimo glivične bolezni. 
Hladni izvleček iz rmanovih cvetov 
pripravimo tako, da 20 g posušenih 
cvetov prelijemo z litrom hladne 
vode in pustimo stati 24 ur. Takšen 
izvleček precedimo in redčimo v 

razmerju 1 : 10. Tako obvarujemo 
rastline pred glivičnimi boleznimi, 
posebej plesnivkami. 

Sodo bikarbono uporabimo na 
zdravih in okuženih rastlinah. Pre-
ganja glivične bolezni in plesni. Upo- 
rabimo jo lahko tudi takrat, ko se 
bolezen že pojavi. Pripravek pripra-
vimo tako, da skupaj zmešamo veli-
ko žlico sode bikarbone in 2,5 žlice 
rastlinskega olja. Dodamo še 4 litre 
vode in nekaj kapljic detergenta za 
pomivanje posode. Pred uporabo 
vse dobro premešamo in poškropi-
mo rastline.

Besedilo in fotografije: Davor Špehar, 
Zeleni svetŽajbelj
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ŠARGANSKA OSMICA, DRVENGRAD IN NARODNI 
PARK TARA
21. 9., 12. 10., 28. 10. 2017, 4 dni/3 noči
Avtobusni prevoz po programu, zajtrk ob prihodu 
v Srbijo, 2 polpenziona v hotelu 3−4* v dvopostel-
jni sobi, pokušnja rakije, vožnjo po Drini s kosilom,
prevoz z ozkotirno železnico, vstopnina v Drven-
grad, kosilo v Bijeljini, ogled etno sela Stanišići
od 255 €/os

18. 9., 24. 10. 2017, 7 dni/6 noči
Avtobusni prevoz Ljubljana−Benetke−Ljubljana, 
letalski prevoz, 6 polpenzionov (večerje, zajtrki) v 
hotelih 3−4* v dvoposteljnih sobah, mini križarjenje 
na Eolske otoke, ogled kleti in pokušnja v Marsali
od 850 €/os

Vzhodno Sredozemlje

odhod 18. 9. zagotovljen

28. 10. 2017, 8 dni/7 noči

od 599 €/os
Dvoposteljna notranja kabina, razširjen polni penzion,  
vse zabavne prireditve ter animacija v organizaciji  
ladjarja, kopanje v bazenih in GOST PRESENEČENJA

benetke, brindisi, pirej-atene,  
katakolon-olimpija, kotor, split, benetke.

skupinsko križarjenje z costa luminosa

29. 9. 2017, 5 dni/4 noči
V ceno vključeno: letalski prevoz iz Ljubljane, 4 
nočitve z zajtrki v hotelih 3/4* v dvoposteljnih 
soba, vstopnine: Granada (Alhambra, Generalife), 
Córdoba (mošeja/stolnica, Alcazar), Sevilla (stol-
nica), Gibratlar (ogled z mini busi), Jerez (ogled in 
degustacija v kleti), Gibralfaro v Malagi
od 729 €/os.

Življenje je čudež ...

posebno letalo  
iz ljubljane
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