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Wyciąg z pokrzywy  
przeciw mszycom

Sprzęt:
1 wiadro 5 l
1 GARDENA łopatka do kwiatów

1 GARDENA opryskiwacz 

ciśnieniowy 5l

Składniki:
500 g świeżych pędów  

i liści pokrzywy
0,5 litra wrzątku
4,5 litra letniej wody

Poczekaj, aż pokrzywa zwiędnie i umieść ją w wiadrze. 

Zalej wrzącą wodą i zamieszaj tak, aby całe rośliny były 

zanurzone. Pozostaw na 30 minut. Przecedź wyciąg i wlej 

go do opryskiwacza, uzupełnij do pełna letnią wodą. 

Opcja1: aby wzmocnić warzywa, opryskuj glebę wokół 

nich wyciągiem, aż stanie się wilgotna.  

Opcja 2: Spryskuj obficie miejsca zaatakowane przez 

mszyce; powtarzaj oprysk codziennie, do pozbycia się 

wszystkich mszyc. Po opróżnieniu, dwukrotnie przepłucz 

opryskiwacz czystą wodą.

Preparat ze skrzypu przeciw 
mszycom i chorobom grzybowym liści

Sprzęt:
1 wiadro 10 l
1 garnek 5 l
1 deska do krojenia
1 duży nóż kuchenny
1 GARDENA łopatka do kwiatów
1 GARDENA opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Składniki:
1 kg świeżych pędów skrzypu
5 litrów wrzątku
20 litrów letniej wody

Za pomocą noża posiekaj drobno pędy skrzypu na desce do krojenia. Umieść posiekany skrzyp w wiadrze i zalej wrzącą wodą. Odstaw preparat na bok i pozostaw na cały dzień, co jakiś czas mieszając łopatką. Odcedź preparat do garnka, podgrzej i gotuj na małym ogniu przez pół godziny. Przelej preparat na powrót do wiadra i pozostaw do ostudzenia. Wywar jest gotowy. Przecedź litr wywaru do opryskiwacza i uzupełnij czterema litrami letniej wody. Spryskuj obficie obie strony liści roślin narażonych na choroby, aby zabezpieczyć je przed atakiem mszyc czy grzybów. Po opróżnieniu, dwukrotnie przepłucz opryskiwacz czystą wodą.
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Wywar z krwawnika przeciw szko dnikom i chorobom grzybowym liści
Sprzęt:
1 wiadro 5 l
1 deska do krojenia
1 duży nóż kuchenny
1 GARDENA łopatka do kwiatów1 GARDENA opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Składniki:
200 g świeżych kwiatów  
krwawnika
5 litrów wody
20 litrów letniej wody

Za pomocą noża posiekaj drobno kwiaty krwawnika na desce do krojenia. Umieść pokrojone kwiaty w wiadrze i zalej wrzącą wodą, tak żeby były zakryte. Odstaw wywar na bok na cały dzień, co jakiś czas mieszając łopatką. Teraz preparat jest gotowy. Przecedź litr wywaru do opryskiwacza i uzupełnij czterema litrami wody. Spryskuj obficie obie strony liści roślin narażonych na atak szkodników. Stosuj jako środek zapobiegawczy, chroniąc rośliny przed szkodliwymi insektami i grzybami atakującymi liście. Po opróżnieniu, dwukrotnie opłucz opryskiwacz czystą wodą.

Napar z czosnku przeciw 
mączniakowi róży

Sprzęt:
1 praska do czosnku
1 miska 1 l
1 GARDENA opryskiwacz 
ciśnieniowy 5 l 

Składniki:
ok. 50 g świeżo przeciśniętych 
przez praskę ząbków czosnku
0,5 litra wrzątku
4,5 litra letniej wody

Włóż przeciśnięty przez praskę czosnek do miski i zalej 
wrzątkiem, pozostaw na 30 minut do ostygnięcia.  
Przecedź wyciąg do opryskiwacza i dolej do pełna 
letniej wody. Spryskuj obficie róże, stosując jako 
środek zapobiegawczy lub w razie ataku mączniaka. 
Najlepiej wykonywać zabieg w suche, pochmurne dni, 
w temperaturze powyżej 10°C. Po opróżnieniu, dwukrotnie 
przepłucz opryskiwacz czystą wodą.

Wywar z nasturcji przeciw 
mszycom

Sprzęt:
1 GARDENA sekator
1 wiadro 5 l
1 GARDENA łopatka do kwiatów
1 GARDENA opryskiwacz ciśnie-
niowy 5 l

Składniki:
1 kg świeżych nasturcji (pędy, liście 
i kwiaty)
ok. 1,5 litra wrzątku
ok. 3,5 l letniej wody

Potnij nasturcje na kawałki ok. 3 do 5 cm długości i umieść je w wiadrze. 
Zalej wrzącą wodą i kilkakrotnie zamieszaj, tak aby woda zakryła rośliny. 
Pozostaw na 30 minut. Przecedź wywar do opryskiwacza i uzupełnij 
do pełna letnią wodą. Spryskuj obficie zaatakowane części roślin, 
najlepiej w suche, pochmurne dni. Po opróżnieniu, dwukrotnie przepłucz 
opryskiwacz czystą wodą.


