
Recepti za krepitev rastlin pred boleznimi

Kako pripravimo domače pripravke, ki delujejo proti boleznim?
Pripravke za krepitev rastlin pred boleznimi lahko pripravimo na različne načine. V domači lekarni za rastline 
lahko uporabimo zeliščno brozgo, čaje, mrzel izvleček, prevrelko ali ekstrakt.

Najmočnejša med domačimi pripravki je prevrelka, sledijo ji brozga, hladen izvleček ali čaj. Več o načinu priprave 
pripravkov in receptih vam razložimo v nadaljevanju članka.

KLIKNITE TUKAJ za ogled in predstavitev knjige, ki je vir spodnje tabele. V knjigi najdete tudi tabelo za rastlinska 
gnojila, naravne pripravke, ki delujejo proti škodljivcem, stresu in dvigujejo odpornost rastlin. Za več informacij 
nas lahko tudi kontaktirate na 031 848 038.

Najmočneje deluje zeliščna prevrelka
Prevrelko naredimo tako, da izbrana zelišča prelijemo z vodo, zapremo in postavimo na toplo mesto. Vsak dan 
vse skupaj premešamo. Pripravek je narejen, ko se tekočina preneha peniti, ostanki rastlin pa potonejo na dno.

Priporočamo, da vsebino pred uporabo precedimo in redčimo. Večino prevrelk lahko hranimo v temnih 
stekleničkah, temnem, hladnem prostoru mesec ali dva.

Zeliščna brozga je po učinkovitosti na drugem mestu
Zeliščna brozga je pri nas najbolj poznana, saj koprivno brozgo poznamo vsi. Sveže dele rastlin namakamo v vodi 
24 ur, nato pol ure prekuhavamo na počasnem ognju, ohladimo in precedimo.

Na bolezni deluje tudi hladni izvleček
Hladni izvleček naredimo tako, da zelišča prelijemo z mrzlo vodo in tako pustimo stati 24 do 48 ur. Posodo z 
namočenimi zelišči postavimo v hladen prostor. tekočina se ne sme začeti peniti. Nato jo precedimo in uporabimo.

Priprava ekstrakta za krepitev rastlin pred boleznimi
Liste in druge rastlinske dele najprej sesekljamo, običajno v kuhinjskem sekljalniku, namočimo v vodi tako, 
da voda rastlinske dele samo prekriva, precedimo in stisnemo ali damo v sokovnik. Tekočino uporabimo po 
navodilih. Večino koncentratov je treba redčiti.

Se sprašujete, kako krepiti rastline pred boleznimi? 
Poletni čas je obdobje, ko je treba poskrbeti za ekološko 
varstvo rastlin. V članku vam predstavljamo naravne 
pripravke, ki krepijo rastline pred boleznimi. Tako boste 
pridelali zdrav paradižnik, kumare, bučke, fižol, krompir 
in ostale vrtnine.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/recepti-krepitev-rastlin-pred-
boleznimi/

http://zelenisvet.com/recepti-krepitev-rastlin-pred-boleznimi/
http://zelenisvet.com/recepti-krepitev-rastlin-pred-boleznimi/
http://trgovina.zelenisvet.com/izdelek/rastlinjaki-gojenje-vrtnin-pusenjak/


V temi in na hladnem jih lahko hranimo nekaj tednov. Za pripravo uporabljamo steklene ali plastične posode.

Učinkovit je tudi zeliščni čaj?
Zeliščni čaj pripravimo tako kot čaj za ljudi. Najpogosteje zelišča, rastline prelijemo z vrelo vodo in pustimo vse 
skupaj nekaj časa stati. Pred uporabo čaj ohladimo in precedimo.

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/recepti-krepitev-rastlin-pred-boleznimi

KLIKNITE TUKAJ za prenos tabele z naravnimi pripravki, ki krepijo rastline pred boleznimi.

http://zelenisvet.com/recepti-krepitev-rastlin-pred-boleznimi/
http://zelenisvet.com/wp-content/uploads/2017/06/naravni-pripravki-krepijo-rastline-pred-boleznimi-tabela.pdf

