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VRT IN DOM

Mesec junij je zelo ugoden za razvoj rastlinskih bolezni. Če ukrepamo pravočasno in pravilno, 
ohranimo zdrav domači pridelek, v nasprotnem primeru lahko ostanemo brez pridelka 
paradižnika, zelo ogrožen je tudi pridelek krompirja. Proti boleznim ukrepamo s čajem 
ali drugimi pripravki, ki jih lahko pripravimo sami ali kupimo v trgovini.

Naravne rešitve
proti poletnim boleznim

KOSMULJE IN RIBEZI
Kosmulja in ribez sta jagodičasti 
sadni vrsti, ki naj ne manjkata 
na sadnem delu vrta. Za sajenje 
na vrtu izbirajte novejše sorte 
kosmulje, ki so odpornejše pro-
ti kosmuljevi plesni. Ena izmed 
zelo priporočenih sort je sorta 
Invicta, ki obrodi večje plodove. 
Izbira sort rdečega ribeza naj bo 
omejena na novejše sorte, ki so 
odpornejše proti osipanju jagod 
in tvorijo večje grozde. Za domači 
vrt izberemo sorte, ki so boljše po 
okusu in primernejše za svežo po-
rabo. Podobno je pri črnem ribezu. 
Starejših sort se izogibajmo, ker 
prevladuje kiselkasto-trpek okus z 
manj sladkorja. Odlične so novejše 
sorte črnega ribeza, kot so: 
Cassissima® Noiroma®, 
Cassissima® Nimue® in 
Cassissima®Neva®.

O dpornost rastlin proti bolez-
nim je treba začeti krepiti že 
junija in nadaljevati vse po-

letje. Iz rastlin lahko naredimo doma-
če čaje in z njimi redno škropimo ra-
stline. Čaj naredimo na tak način, kot 
ga pripravimo za osebno uporabo. 
Eno pest zelišča damo v liter vode. 
Narezana sveža ali posušena zelišča 
prelijemo z vrelo vodo, pokrijemo in 
počakamo vsaj 15 minut. Pustimo sta-
ti vsaj tako dolgo, da se ohladi, in nato 
odcedimo. Z ohlajeno tekočino po- 
škropimo rastline. Za krepitev odpor-
nosti proti rastlinskim boleznim je 
uporaben rmanov ali timijanov čaj. 
Zelo učinkovit je tudi žajbljev čaj, ki 
ga ne smemo uporabljati prevečkrat. 
Deluje tudi rahlo kurativno in ga upo-
rabimo ob prvih znakih plesni na pa-
radižniku. Pred tem porežemo po- 
škodovane liste in z žajbljevim čajem 
škropimo vsaj tri dni zaporedoma. 

Potem uporabimo rmanov ali timija-
nov čaj. Proti rji deluje pelin, ki z vo-
njem odganja tudi uši in škodljivce na 
vrtu. Čaj lahko pripravimo tudi iz če-
bulnih listov. Za liter čaja drobno na-
režemo 75 g listov in čebule. Prav tako 
pripravimo tudi čaj iz česna ali drob-
njaka. Tako bo na vrtu manj težav s 
plesnimi.

Zelo uporabna je tudi soda
Zelo uporabna je tudi soda bikarbo-
na, ki je zelo lahko dostopna. Škropil-
no raztopino iz sode bikarbone pri- 
pravimo tako, da zmešamo 1 žlico 
sode bikarbone s 4 litri tople vode. 
Vodi dodamo še 2,5 žlice rastlinskega 
olja in kapljico detergenta za pomiva-
nje posode. Tako naredimo domače 
in zelo učinkovito krepčilo proti bo-
leznim rastlin, ki deluje tudi rahlo 
kurativno. Učinkovitejši so ekološki 
pripravki, ki jih kupimo v trgovini. Za 
krepitev paradižnika lahko uporabite 
pripravek za odporne in vitalne rastli-
ne, ki je na osnovi fino mlete naravne 
gline z visokim deležem sulfatnih  
ionov. Namenjen je krepitvi in ohra- 
njanju zdravja rastlin. Krepitev in 
ohranjanje zdravja pomenita upora-
bo pred pojavom zdravstvenih spre-
memb, torej pri še zdravi rastlini. 
100-gramsko pakiranje sredstva za 
odporne in vitalne rastline zadostuje 
za pripravo 10 l škropilne brozge, ki jo 
praviloma uporabimo na približno 
100 m2 listne površine. Najboljši uči-
nek dosežemo ob redni tedenski upo-
rabi in škropljenju po vsakem moč-
nejšem dežju.
S pripravki proti boleznim rastlin ni-
koli ne škropimo v sončnem vreme-
nu, ampak vedno v večernih urah, 
tako lahko delujejo vso noč, saj sonce 

hitro omeji njihov učinek. Vsi domači 
pripravki delujejo kontaktno, kar po-
meni, da delujejo samo v neposred- 
nem stiku z glivicami, zato varstvo 
opravljamo večkrat in v pogostih in-
tervalih. Domače pripravke proti ra-
stlinskim boleznim uporabljamo na 4 
do 5 dni, v primeru prvih znakov 
okužb pa na 3 do 5 dni, varstvo pono-
vimo vsaj trikrat. Odpornost rastlin 
povečamo tudi z morskimi algami in 
aminokislinami. Vsi pripravki deluje-
jo izključno preventivno, pripravlja-
mo jih sproti, če so rastline že močno 
okužene, jim ne pomagajo več.
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