
Pomior
Zbiór: stosować zdrowe, zielone części rośliny, głównie liście i usuwane pędy boczne, także niedojrzałe owoce, korzenie.

Preparat/rozcieńczenie Działanie Stosowanie

Gnojówka 1:10 (150 g liści i pędów na 10 l wody) przyspiesza wzrost pomidorów podlewać rośliny
kilkakrotnie w okresie
wegetacyjnym

Wyciąg nierozcieńczony (150 g liści i pędów na
10 l wody na 2 h)

rolnice, bielinek kapustnik, pachówka
strąkóweczka

opryskiwać rośliny w czasie
wylotu motyli

Wyciąg z liści (400 g liści zmielić, zalać wodą na
2-3 h, przefiltrować i uzupełnić wodą do 10 l)

mszyce, pluskwiaki różnoskrzydłe, wciornastki,
drobne gąsienice, larwy pilarzowatych

opryskiwać rośliny
dwukrotnie co 8-10 dni

Wywar 1:4 (4 kg świeżych roślin na 10 l wody
gotować 30 minut, odstawić na 2 h)

mszyce, przędziorki, młode gąsienice zwójek i
bielinków, tantniś krzyżowiaczek, pchełki,
owocówki i mrówki

opryskiwać rośliny przy
porażeniu

Cebula jadalna
Zbiór: używać całych cebul i łusek. Preparaty z cebuli można mieszać z preparatami z czosnku.

Preparat/rozcieńczenie Działanie Stosowanie

Gnojówka z łusek (20-50 g łusek i zielonego
szczypiorku na 1 l wody na 4-7 dni)

roztocze, zaraza ziemniaczana na
pomidorach

opryskiwać rośliny zapobiegawczo

Wyciąg nierozcieńczony (200 g łusek na 10 l wody,
zostawić na 3-4 dni)

przędziorki, mszyce, miodówki,
skoczki

opryskiwać rośliny kilkakrotnie

Wywar nierozcieńczony (75 g cebul lub 500 g łusek
na 10 l wody)

choroby grzybowe, zaraza
ziemniaczana, przędziorki, mszyce

opryskiwać rośliny zapobiegawczo

Napar nierozcieńczony (proporcje jak dla wywaru) przędziorki, połyśnica marchwianka opryskiwać rośliny zapobiegawczo i
w czasie lotu muchówek

Bylica piołun
Zbiór: w lipcu-sierpniu górne, kwitnące części roślin.

Preparat/rozcieńczenie Działanie Stosowanie

Wyciąg 1:2 owocówka jabłkóweczka i
śliwkóweczka, gąsienice zjadające
liście

opryskiwać drzewa owocowe na krótko przed wylotem
owocówek i w czasie pojawienia się gąsienic

Wywar
nierozcieńczony (proporcje jak
dla wyciągu)

pchełki, mszyce, szpeciel jeżynowiec opryskiwać młode rośliny zapobiegawczo przeciwko
mszycom i pchełkom 2 razy w tygodniu oraz na
początku kwitnienia i po kwitnieniu przeciwko
jeżynowcowi

Wywar 1:1 liściożerne gąsienice motyli opryskiwać zaatakowane drzewa owocowe w czerwcu
i lipcu

Napar 1:3 (proporcje jak dla
wyciągu)

owocówka jabłkóweczka i
śliwkóweczka, śmietka cebulanka,
śmietka kapuściana, połyśnica
marchwianka

opryskiwać rośliny na krótko przed terminem lotu oraz
w czasie lotu

Wrotycz pospolity
Zbiór: w lipcu-wrześniu zielone części roślin w czasie pełnego kwitnienia.

Preparat/rozcieńczenie Działanie Stosowanie

Gnojówka 1:15 mszyce opryskiwać rośliny w czasie
pojawu

Wywar 1:5 (500 g świeżego lub 75 g suchego
ziela na 10 l wody na 24 h, gotować 20 minut)

pchełki, mączlik szklarniowy, opuchlak truskawkowy,
kwieciaki, roztocz truskawkowy, mrówki, mączniak
prawdziwy

opryskiwać rośliny i glebę
zapobiegawczo i przy
porażeniu

Napar 1:2 (300 g świeżego lub 30 g suszu na
10 l wody)

połyśnica marchwianka, wgryzka szczypiorka,
wciornastki, mszyce (wraz ze skrzypem), pachówka
strąkóweczka (wraz z pokrzywą)

opryskiwać rośliny na krótko
przed terminem lotu

Wyciąg 1:2 (proporcje jak dla naparu) śmietka cebulanka, wgryzka szczypiorka, mszyce,
gąsienice namiotnikowate, bawełnice, gąsienice
bielinków, owocówki, rdze

opryskiwać rośliny i glebę
zapobiegawczo i przy
porażeniu
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czosnek i pokrzywa
OGRODNICZA PIERWSZA POMOC

Wyciąg
4 główki czosnku / 5 l wody

Wycisnąć, zalać wodą. Odstawić na 20-30 minut. Przecedzić i od
razu przeprowadzić oprysk.
[prewencyjnie 1 raz w tygodniu; choroby grzybowe; choroby
bakteryjne; mszyce; czerwce; wielkopąkowiec porzeczkowy]

Gnojówka
2 główki czosnku / 5 l wody

Zmiażdżyć, zalać, przykryć tkaniną, odstawić na 2-3 tygodnie.
Rozcieńczyć z wodą 1:10. Podlewać podłoże wokół porażonych
roślin.
[wzmacniająco, przeciwgrzybicznie]

Napar
2 główki czosnku / 5 l wody

Zmiażdżyć, zalać wrzącą wodą, odstawiamy do wystygnięcia.
Stosować jak wyciąg. Dłuższa trwałość preparatu!

Ząbki czosnku sadzimy pomiędzy roślinami - działa
wzmacniająco i chroni przed chorobami grzybowymi.

Zbiór: maj-wrzesień

Gnojówka
1 kg ziela / 10 l wody

Ziele zalać w naczyniu nie metalym, przykryć tkaniną, codziennie
mieszać, odstawić do końca fermentacji na około 2-4 tygodnie.
Rozcieńczyć z wodą 1:10-20. Polewać glebę lub opryskiwać
rośliny.
[prewencyjnie; choroby grzybowe; mszyce; przędziorki; chlorozy]

Gnojówka fermentująca (4-5 dniowa)
Rozcieńczyć 1:50. Stosować oprysk na mszyce, tarczniki,
miseczniki, przędziorki na drzewach i krzewach.

Wyciąg
1 kg świeżego ziela / 10 l wody
200 g suchego ziela / 10 l wody

Zalać zimną wodą, zostawić na 12-24 godziny.
Przecedzić
i opryskiwać prewencyjnie oraz przy pojawach mszyc lub
przędziorków.
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