
Soda bikarbona krepi rastline pred boleznimi, 
odganja tudi uši in polže 

Soda bikarbona je v vrtu zelo uporabna za 

krepitev rastlin pred boleznimi. Uporabljamo 

jo lahko tudi za omejitev škode, ki jo 

povzročajo uši in polži. Med domačimi 

pripravki je najbolj učinkovita za krepitev 

rastlin. Tako bo manj škode zaradi težav, ki 

jih na rastlinah povzročijo glivične bolezni, 

pepelaste in prave plesni. 

KLIKNITE ZA OGLED VIDEO NASVETA: 

Kako pripravimo domače škropivo iz sode bikarbone? 

Domače škropivo iz sode bikarbone pripravimo tako, da s toplo vodo zmešamo sodo bikarbono, 

dodamo nekaj žlic navadnega rastlinskega olja in kapljico mila ali detergenta za pomivanje 

posode . Pred uporabo vse dobro premešamo, pretresemo in škropimo rastline. 
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Priprava škropiva iz sode bikarbone. 

Tabela 1: Recept za pripravo škropiva iz sode bikarbone, uporaba in delovanje 

Pripravek Recept Opombe Delovanje 

Soda bikarbona 4 l tople vode Ne redčimo. Mešanica deluje 

proti glivičnim 

boleznim, pepelasti 
1 žlica sode Škropimo po 

in pravi plesni, 
bikarbone rastlinah (bolezni, 

ušem. 
uši). 

2,5 žlice navadnega 
Samostojno deluje 

rastlinskega olja Uporabimo po 
proti polžem. 

vsakem močnejšem 

dežju ali v 
1 do 2 kapljici mila 

presledku 5 do 7 

dni. 

Potresamo okoli 

gredic (polži). 

Tabela je povzeta iz knjige Naravno varstvo vrtnin . 
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KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup knjige Naravno varstvo rastlin . Priročnik za 

premagovanje težav, ki nas pestijo na vrtu. 

Kakšno vlogo ima v pripravku topla voda, olje in milo? 

Soda bikarbona se v topli vodi hitreje topi. Olje , ki ga dodamo vodi in sodi bikarboni omogoča, da se 

pripravek ob rahlem dežju ali močnejši jutranji rosi ne izpere. Količino olja lahko v suhem vremenu 

zmanjšamo za polovico. 

Milo ali detergent za pomivanje posode omogočata, da se olje razporedi po celotnem pripravku in 

ne plava na površini. 

Ne pozabimo na dodajanje olja. Dodatek kapljice mila. 

S sodo bikarbono krepimo rastline pred boleznimi 

V domačem vrtu je soda bikarbona zelo uporabna, saj krepi rastline pred glivičnimi boleznimi. Deluje 

proti glivičnim boleznim, pepelasti in pravi plesni, tudi proti ušem . Uporabimo jo lahko tudi 

takrat, ko se bolezi že pojavijo. Škropiti je najbolje začeti že pred začetkom poletja. 
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S sodo bikarbono škropimo paradižnik v vrtu. 

Škropljenje v primeru prvih znakov bolezni 

Pred uporabo škropiva iz sode bikarbone seveda porežemo vse okužene dele rastlin in škropimo tri 

dni zapored. Po tem 14 dni škropimo redno v 3 do 5 dnevnih presledkih. Naprej škropimo v 5 do 7 

dnevnih presledkih in po močnejših padavinah. 

Soda bikarbona deluje proti ušem na mladih poganjkih 

Rastline, ki jih škropimo s sodo bikarbono bodo manj všeč ušem. Pri škropljenju proti ušem je treba 

poškropiti mlade poganjke, ki še niso zaviti. Še posebno je treba biti pozoren na uši, ki se 

zadržujejo na spodnji strani mladih listov . Zato je treba temeljito poškropiti tudi spodji del mladih 

poganjkov. 
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Pozorni smo na uši, ki se najraje zadržujejo na spodnji Listne uši na nizkem fižolu. 

strani mladih listov. 

Če so uši že zavite v mladih poganjkih, jih preprosto izrežemo. Tako skritih uši škropivo ne doseže in 

jih ni mogoče omejiti pri razmnoževanju. 

Kdaj in kako škropimo s sodo bikarbono? 

Tako kot ostala škropiva, ki krepijo rastline pred boleznimi in škodljivci, tudi sodo bikarbono 

uporabljamo v večernih ali zgodnjih jutranjih urah. Pri škropljenju je treba omočiti zgornjo in 

spodnjo stran listov . Pri ekološkem varstvu je treba začeti s škropljenjem že v prvem poletnem 

mesecu in nadaljevati s krepitvijo rastlin do jeseni. 

Težave z ožigom se pojavijo, če koncentracijo predoziramo ali škropimo tako, da od rastlin kaplja in 

curlja. Tako, da vedno škropimo pametno in ne prekomerno. 

Škropljenje paradižnika s sodo bikarbono v večji posodi. 

Polži in uporaba sode bikarbone 

Polži ne bodo več delali škode v vrtu, če jih posipate s sodo bikarbono. V manjšem vrtu lahko sodo 

bikarbono potrosite okrog gredic in tako polžem preprečite vstop v vrt . To naredite tako, da jo 

potresete po vrtni obrobi v širini dveh prstov. Zadevo je treba ponoviti po vsakem dežju, ker se soda 

bikarbona odlično topi v vodi. V manjših količinah jo lahko s cedilom potresete tudi po vrtnih gredah. 
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Zeleni svet priporoča: 

Knjiga Naravno varstvo vrtnin je odličen in uporaben priročnik za 

premagovanje težav, ki nas pestijo na vrtu. Priznana avtorica Miša 

Pušenjak je malce šaljivo zapisala: „Bolje preprečiti, kot škropiti.“ 

Prvi del knjige je namenjen preventivi krepitvi rastlin, da rastline ne 

bodo zbolele. Drugi del pa obravnava varstvo vrtnin na naraven način. 

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev in nakup knjige Naravno varstvo rastlin. Priročnik za 

premagovanje težav, ki nas pestijo na vrtu. 
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