
Tabela 1: Naravni pripravki, ki krepijo rastline pred boleznimi

Zelišče / Rastlina / 
Ostalo Pripravek Recept Opombe Delovanje

Bezeg Ekstrakt 250 g listov / 10 l vode

Sesekljamo in 
precedimo, dodamo 
0,5 litra tople vode in 
kapljico detergenta

Številne glivične 
bolezni

Prevrelka
1 kg svežih ali 200 g 
posušenih listov / 10 
litrov vode

Nerazredčeno

Vlivamo v jame 
voluharjev in krtov 
tako dolgo, da jih 
preženemo

Zastirka Z listi zastiramo tla Polagamo okoli 
ogroženih rastlin Proti polžem

Čebula Čaj 75 g sesekljane čebule 
(tudi listov) / liter vode Nerazredčeno Glivične bolezni, uši, 

muhe

Prevrelka
500 g sesekljanih 
listov in čebule / 10 
litrov vode

1:10 redčenje Glivične bolezni, uši, 
muhe

Brozga

20 do 50g posušene 
čebule ali suhih 
posušenih listov / 1 
liter vode

7 dni Glivične bolezni, uši, 
muhe

Česen Brozga

500 g listov in 
strokov (uporabimo 
poškodovane rastline) 
/ 10 litrov vode

1:10, redčenje Proti številnim 
glivicam

Čaj
70 g rastlinskih delov 
in strokov / 1 liter 
vode

Več ur naj stoji (čez 
noč)

Proti pepelovkam, 
pepelaste plesni

Drobnjak Čaj 75 - 100 g zeli / 1 liter 
vode Ohladimo Glivice plesnivke

Hren Čaj 500 g zelenih listov / 1 
liter vode 1:1, redčenje Monilija, bela, siva 

plesen

Prevrelka 300 g rastlinskih 
delov / 10 litrov vode Ne redčimo Monilija, bela, siva 

plesen
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Zelišče / Rastlina / 
Ostalo Pripravek Recept Opombe Delovanje

Jabolčni kis
3 žlice najmanj 5% 
jabolčnega kisa / 3 
litre vode

Pegavost na rastlinah, 
tudi vrtnicah

Kamilica Čaj
1 slaba pest 
posušenih kamilic / 1 
liter vode

Seme namakamo 
najmanj 30 minut v 
toplem (ne vročem) 
čaju

Razkuževanje 
semena, predvsem 
križnic in stročnic

Hladni izvleček
1 slaba pest 
posušenih kamilic / 1 
liter vode

24 ur namočeno, 
redčimo v razmerju 
1:5

Različne glivične in 
bakterijske bolezni

Mleko sirotka Redčimo 1:1

Glive plesnivke, 
razmnoževanje 
virusov, deluje proti 
vsem pegavostim, 
tudi na vrtnicah, 
astrah, kumarah

Njivska preslica Prevrelka
1 - 1,5 kg sveže zeli ali 
200 g suhega zelišča / 
10 litrov vode

Redčimo 1:3 (do 5), 
zalivamo po tleh in 
rastlinah

Pepelaste plesni, 
škropimo redno na 3 
do 5 dni, ostale glive, 
padavice sadik, deluje 
tudi na zmanjšanje 
števila pršic in uši

Brozga
1 - 1,5 kg sveže zeli ali 
200 g suhega zelišča / 
10 litrov vode

1:5 redčenje, 
škropimo po listih

Pepelaste plesni, 
redno škropimo na 3 
do 5 dni ostle glive, 
padavice sadik, deluje 
tudi na zmanjšanje št. 
pršic in uši

Hladen izvleček
1 - 1,5 kg sveže zeli ali 
200 g suhega zelišča / 
10 litrov vode

1:3 redčenje

Pepelaste plesni, 
redno škropimo na 3 
do 5 dni ostre glive, 
padavice sadik, deluje 
tudi na zmanjšanje 
števila pršic in uši

Paradižnik Brozga
300 g zelenih delov in 
/ ali korenin / 10 litrov 
vode

Nerazredčeno Monilija, zdravljenje 
poškodb po toči

Hladen izvleček
Polna pest narezanih 
zelenih delov / 1 liter 
vode

Pustimo stati 2 do 3 
ure na soncu

Proti škodljivcem na 
zelju, vendar le dva, 
tri dni

Rman Hladni izvleček 20 g suhe zeli / 1 liter 
vode

24 ur stoji 
na hladnem, 
nerazredčeno

Glivične bolezni, 
posebej plesnivke, 
tudi proti škodljivcem

Ekstrakt 20 g suhe zeli / 1 liter 
vode 1:10 redčenje

Glivične bolezni, 
posebej plesnivke, 
tudi proti škodljivcem
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Zelišče / Rastlina / 
Ostalo Pripravek Recept Opombe Delovanje

Soda bikarbona

1 žlica sode 
bikarbone, 2,5 žlice 
rastlinskega olja, 4 
litre tople vode in 
počasi mešamo, 
dodamo kapljico 
detergenta za 
pomivanje posode

Ne redčimo
Glivične bolezni, 
pepelaste in prave 
plesni

0,5 litra vode, 1 žlička 
sode bikarbone, 1 
žlička mila, nekaj olja

Premešamo in 
poškropimo, to 
naredimo večkrat

Proti bolhačem

Žajbelj Brozga 500 g sveže zeli / 5 
litrov vode Nerazredčeno

Proti kapusovi muhi 
in hržici, škropimo od 
konca maja do konca 
junija, spet v avgustu 
vsaj enkrat tedensko

Brozga 500 g sveže zeli / 5 
litrov vode

Proti vsem glivičnim 
in bakterijskim 
boleznim, ne 
pretiravamo, da ne 
škodimo koristnim 
organizmom

Čaj 1 pest zeli / liter vode Nerazredčeno
Padavica sadik, 
razkuževanje semena, 
glivične bolezni
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Vir: Rastlinjaki na vrtu; Gojenje vrtnin v rastlinjaku, Miša Pušenjak, Založba Kmečki glas.
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