Preparaty roślinne sporządzane w gospodarstwie używane w ochronie buraka
ćwikłowego
Roślina

Forma

Bylica

wyciąg

Cebula
Czosnek
i cebula
Czosnek

Metoda przygotowania

300 g świeżej bylicy piołun albo 30 g suszonego
zioła. Całość umieszczamy w 10 litrach wody i
gotujemy przez 30 min. Mieszaninę przecedzamy
przez gazę i podlewamy lub opryskujemy nią
marchew. Stosować zapobiegawczo.
napar
75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l wody.
Stosować zapobiegawczo.
gnojówka 0,5 kg świeżego czosnku, cebuli (łupin i liści)
zalewamy 10 l wody.
napar
80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l gorącej
wody. Nierozcieńczony napar stosować w formie
oprysku. Stosować zapobiegawczo i leczniczo.
napar
200 g ząbków czosnku zemleć, zalać 10 l wody i
odstawić na 3 lub 4 dni (lub zagotować przez 20
min.), nie rozcieńczać. Stosować zapobiegawczo
wywar
i leczniczo.

Zwalczane choroby
i szkodniki
przeciw chorobom
grzybowym

przeciw chorobom
grzybowym
przeciw chorobom
grzybowym
przeciw chorobom
grzybowym

przeciwko chorobom
grzybowym i mszycom
gnojówka 75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świeżych w rozcieńczeniu działa
lub 200 g suszonych liści i łusek czosnku na 10 l zapobiegająco i
wody, musi dobrze przefermentować. W
wzmacniająco na korzenie
zależności od zastosowania rozcieńczyć 1:10 lub roślin
nie rozcieńczać. Stosować doglebowo.
gnojówka 50 dkg świeżych lub 200 g suszonych roślin
przeciw chorobom
Cebula
cebuli, czosnku, szczawiu i liści czarnej
grzybowym
czosnek
porzeczki zalać 10 l wody na okres 2 tygodni.
porzeczka
Roztwór w stosunku 1:10. Stosować do
szczaw
kilkakrotnych oprysków.
1. Suche rośliny 800 g gotować w małej ilości
przeciw mszycom
Krwawnik wywar
wody przez 30-40 min., następnie dodać wody do
pospolity
10 l i pozostawić na 36-46 godz., dodać 40 g
szarego mydła.
2. 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać
10 l wody i odstawić na 24 godz., następnie
gotować przez 30 min., nie rozcieńczać.
Opryskiwać zapobiegawczo.
wyciąg
1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać
przeciw mączniakowi
10 l wody i odstawić na 24 godz., rozcieńczyć
prawdziwemu
1:10. Stosować do oprysku zapobiegawczego w
okresie kwitnienia.
wyciąg
250 g rozdrobnionych korzeni lub 400 g liści
przeciwko mszycom,
Mniszek
zalać 10 l wody i pozostawić na 3 godz.
działa uodporniająco na
Następnie przecedzić. Opryskiwać kilkakrotnie. choroby
wywar
0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego piołunu lub przeciwko gąsienicom
Piołun
0,7-0,8 kg drobno zmielonego suszu wymieszać
w 10 l wody i pozostawić na 24 godz. Następnie

gotować przez 0,5 godz. Przed opryskiem dodać
wody w proporcji 1:1.
Pokrzywa gnojówka 1 kg świeżego ziela lub 250 g suszu (proszek)
zalać 5 l wody po przefermentowaniu (2
tygodnie).
Pokrzywa wyciąg
Skrzyp
polny

wywar

Wrotycz

wyciąg

1 kg świeżych pokrzyw lub 250 g suszu zalać 5
litrami wody, moczyć przez 24 godz. Używać
nierozcieńczony.
500 g świeżego skrzypu, który kroimy lub
mielimy. Zanurzamy go w 5 litrach wody i
zostawiamy na 24 godz. w ciemnym i chłodnym
miejscu. Następnie gotujemy przez 20 min. i
przecedzamy przez gazę. Otrzymany roztwór
stosujemy co 5 dni do podlewania i opryskiwania
w rozcieńczeniu 1:4.
300 g świeżego ziela lub 30 g suszu zalać 10 l
wody, co pewien czas mieszamy roztwór. Po 24
godz. stosujemy w roztworze: 1:2.

przeciw więdnięciu i
żółknięciu roślin,
aktywizacja procesów
życiowych gleby i roślin,
przeciw mszycom
przeciw mszycom
przeciw chorobom
grzybowym, m.in.
mączniakom

przeciwko mszycom i
mączniakom, chrząszczom

