Koprive za gnojilo
in zaščito rastlin
Ali vas zanima, kako pripraviti odlično domače gnojilo iz kopriv? Ali ste vedeli, da lahko iz njih
pripravimo tudi zeliščna pripravka, ki odganjata uši in pršice? Pripravite koprivno prevrelko, hladni
izvleček in koprivno brozgo. Tako bodo rastline varne pred ušmi, pršicami in bogato pognojene.

K

oprive so na vrtu zelo uporabne. Iz njih lahko pripravimo izvrstno dušično gnojilo.
To najlažje naredimo s pomočjo
prevrelke, ki jo pripravimo tako, da
kilogram svežih kopriv namočimo v
desetih litrih vode in dnevno mešamo. Tako preprečimo gnitje koprive
in prezračimo tekočino. Uporabimo
lahko tudi 150 do 200 gramov suhih
zeli in jih namočimo v desetih litrih
vode. Večjo posodo pokrijemo z
mrežastim pokrovom, pustimo na
soncu toliko časa, dokler se tekočina ne neha peniti in ne potemni.
Neprijeten vonj koprivne prevrelke
lahko omilimo s kameno moko ali
baldrijanovim izvlečkom. Koprivno
prevrelko pred uporabo redčimo v
razmerju 1 : 10. Uporabljamo jo kot
tekoče gnojilo, ki vsebuje veliko dušika, poleg tega pa še nekaj kalcija in
kalija. Zalivamo po tleh in tako pognojimo rastlino ter okrepimo koreninski sistem.

Pripravek za zaščito
pred škodljivci
Za odganjanje uši in pršic pripravimo hladni izvleček. To naredimo
tako, da kilogram sveže koprive
prelijemo z desetimi litri vode in
pustimo stati 24 ur. Hladnega izvlečka ni treba redčiti z vodo. Uporabljamo ga za škropljenje po listih.
Tako krepimo odpornost rastlin in
odganjamo uši, pršice.
Za ukrepanje proti ušem in pršicam
lahko uporabimo tudi 150 do 200
gramov suhega zelišča, ki ga prelijemo z desetimi litri vode in pustimo
namočenega en dan. Hladni izvleček iz koprive, ki odganja uši in pršice, uporabimo preventivno ob začetku pojava škodljivcev. Če so
težave že vidne, ga uporabimo trikrat zapored v tridnevnih presledkih. Presledek je lahko tudi enodneven, največ pa petdneven.
Za krepitev odpornosti rastlin in

Recept za pripravo koprivne prevrelke,
uporaba in delovanje
ZELIŠČNI
PRIPRAVEK

Koprivna
prevrelka

RECEPT
1 kg svežih kopriv
ali 150 do 200 g
suhega zelišča
namočimo v
10 l vode.
Dnevno mešamo,
dokler se tekočina
ne neha peniti.

OPOMBE

DELOVANJE

Pred uporabo
redčimo z vodo v
razmerju 1 : 10.

odganjanje uši je uporabna tudi
koprivna brozga. Koprivno brozgo
pripravimo tako, da kilogram sveže
zeli prelijemo z desetimi litri vode
in pustimo stati 24 ur. Potem brozgo prekuhavamo na zmernem ognju še pol ure in jo nato ohladimo in
precedimo. Pred uporabo jo redčimo z vodo v razmerju 1 : 5 in z njo
poškropimo liste ali zalivamo rastline po koreninah. Tako krepimo
odpornost rastline in odganjamo
uši, pršice.
Koprivna brozga je nekoliko učinkovitejša od hladnega izvlečka. Pri
uporabi pazimo na to, da jo ustrezno redčimo. Ob neprimerni uporabi lahko poškodujemo rastline. To
velja tudi za koprivno prevrelko. Če
pa uporabljamo hladni izvleček iz
kopriv, je najmanj možnosti za poškodbe na rastlinah.
Davor Špehar, Zeleni svet

Odlično dušično
gnojilo.
Uporabljamo za
zalivanje po tleh.

www.zelenisvet.com
*
Za nasvet pokličite:
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