


 Ochrona  roślin z użyciem preparatów 
chemicznych nie jest obojętna dla środowiska,  
a niewłaściwie zastosowana może być 
niebezpieczna dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 Istnieją ekologiczne metody walki z chorobami 
i szkodnikami atakującymi rośliny uprawne.

 Naturalne środki ochrony roślin nie są tak 
skuteczne  w walce z agrofagami, jak preparaty 
chemiczne. Stąd też zaleca się je stosować

profilaktycznie. 



 Wiele roślin powszechnie uznawanych za 
chwasty może być wykorzystywana  do 
sporządzania domowych środków ochrony roślin  
w rolnictwie ekologicznym oraz na działkach. 

 Gnojówka z pokrzyw, wywar, napar, wyciąg, 
roztwór to preparaty służące do ochrony roślin, 
które  możemy wykonać samodzielnie z roślin 
łatwo dostępnych w przyrodzie.



 gnojówki, 

 odwary (moczenie roślin przez 24 godz., 
a następnie podgrzewanie doprowadzając do 
wrzenia, opryskiwanie w stosunku 1:4),

 wyciągi (moczenie roślin przez 24 godz. 
w gorącej wodzie, podlewanie i opryskiwanie 
roślin nierozcieńczonym preparatem). 



Cebula jadalna

 odwar (5-dniowy) lub wyciąg,
 50-100 g brązowych łusek cebuli zalać 10 l 

gorącej wody,
 używać bez rozcieńczania.

Stosować przeciwko chorobom grzybowym , 
zarazie ziemniaka na pomidorze, mszycom 
i roztoczom oraz połyśnicy marchwiance
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Czosnek pospolity

 gnojówka:  
100 g rozgniecionych ząbków czosnku w 10 l 
wody,  stosować w stos. 1:10 przeciwko 
chorobom grzybowym;

 wyciąg:
50 g rozgniecionych ząbków czosnku  na 10 l 
wody, stosować  bez rozcieńczania przeciwko 
chorobom grzybowym i połyśnicy marchwiance.
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Pokrzywa zwyczajna i pokrzywa żegawka

 gnojówka:
- 1kg świeżych (200 g suszonych) roślin na 10 l     
wody, 

- nastawić na 2 – 6 tyg.,
- stosować:
1:10 stymulacja wzrostu, odżywienie gleby, 
nawożenie przy niedoborze żelaza;

1:20 przeciw ssącym i żerującym szkodnikom.
Nie stosować na warzywach kapustnych, gdyż 
zapach pokrzywy zwabia bielinka kapustnika.



Wrotycz pospolity

 wyciąg:
- 300 g świeżych także kwitnących roślin albo 

100 g suszonych,

- stosować w rozcieńczeniu 1:2,
- na młode rośliny,
- zapobiegawczo przeciw śmietce cebulance, 
wgryzce szczypiórce, bielinkowi kapustnikowi.
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