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Ekološko vrtnarjenje
Ekološko vrtnarjenje je vrtnarjenje v skladu z naravo in njenimi 
zakoni, pri čemer uporabljamo samo človeku in okolju prijazna 
sredstva. Rastline opazujemo in ukrepamo takoj, ko se pojavi prva 
sprememba na njih, predvsem pa že predhodno izboljšujemo 
njihovo odpornost.
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Naravi prijazen 
zelenjavni vrt

Na zelenjavnem vrtu pridelujemo 

hrano predvsem zase in za svojo 

družino. Obdelovanje svojega vrtička 

pomeni tudi prijetno sprostitev in 

gibanje na svežem zraku. 

Priprava tal Kvalitetna organska gnojila
V ekološkem vrtnarjenju ohranjamo 
naravne, skrbno varovane talne plasti. 
Zato se izogibajmo prekopavanju, ki lahko 
pomeni za živo humusno plast in njene 
koristne prebivalce pravi rušilni potres. Ob 
pripravi tal (in pozneje za dognojevanje) 
uporabljamo samo organska gnojila. Ta se 
topijo počasi, zato lahko rastline izkoristijo 
le tiste snovi, ki jih potrebujejo v določeni 
fazi razvoja.
Kot ekonomično obliko kroženja snovi 
v naravi lahko izkoristimo kompost, 
ki ga oblikujemo na živih tleh, v svetli 
polsenci. Osnovna ploskev naj bo široka 
2 metra, na njej izkopljemo plitko jamo 
in jo napolnimo s peskom ali humozno 
ilovico. Na to osnovo izmenično nalagamo 
odpadli organski material, kot je pokošena 
trava, plevel, listje, odpadki zelenjave, 
jajčne lupine, kavna usedlina, uvelo 
rezano cvetje, časopisni papir. Material 
zdrobimo na čim manjše koščke.
Kompost ne zadostuje za vse potrebe 
rastlin, zlasti pa ne zadovolji vrtnin, ki 
potrebujejo veliko hrane in tla močno 
izčrpajo.

Velikokrat se tako sprašujemo katero 
organsko gnojilo je najbolje dodati. Kot 
rešitev se nam ponuja hlevski gnoj, vendar 
pa je potrebno poudariti, da je navadno 
njegova kakovost zelo vprašljiva. Če ni dobro 
uležan, njegova sestava zelo niha, vsebuje pa 
lahko tudi škodljive primesi, kot so pleveli in 
bolezenske klice. Tako raje izberimo sodobna 
organska gnojila v obliki pelet ali granul in 
sicer tista, ki imajo veliko organske in suhe 
snovi, vrednost le te pa je tudi konstantna in 
preverjena. Z njihovo uporabo izboljšujemo 
strukturo tal, pri pripravi tal pa vedno 
stremimo k optimalni strukturi, ki ji pravimo 
drobno grudičasti zlog. Ta struktura nam 
omogoča optimalno razmerje med zrakom 
in vodo v medtalnih porah. S poznavanjem 
razlik in izbiro najprimernejšega organskega 
gnojila rastlinam zagotovimo optimalne 
pogoje za rast in razvoj.

Z izbiro kakovostnega organskega gnojila 
Plantella Organik v obliki pelet ne moremo 
zgrešiti, saj hranilne snovi zagotavlja več 
kot 6 mesecev. To stoodstotno organsko 
gnojilo vsebuje 5 odstotkov dušika, 3 
odstotke fosforja, 2 odstotka kalija,1 
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Kvalitetna organska gnojila
odstotek magnezija, 9 odstotkov kalcija, 0,2 
odstotka žvepla, bor, baker, železo, mangan, 
molibden, cink. Odlikuje ga velika vsebnost 
suhe snovi (kar 90 odstotkov), aminokislin in 
huminskih kislin. Aminokisline in huminske 
kisline ustvarjajo s hranili iz tal t. i. kelate, 
hranila v kelatni obliki pa so rastlinam 
bistveno laže dostopna kot samostojna 
hranila. S takšnim načinom prehrane 
omogočamo rastlinam, da laže porabijo 
tudi hranila, ki so že v tleh, hkrati pa tlom 
dolgoročno povečujemo vsebnost humusa. 
V primerjavi s tradicionalnimi organskimi 
gnojili (hlevski gnoj, kompost…) in 
nekaterimi sodobnimi organskimi gnojili, 
je Plantella Organik homogeno gnojilo, 
kar pomeni, da ima konstantno količino 
hranil in organske snovi. Uporabljamo 
ga za temeljno in dopolnilno gnojenje. 
Še posebej ga priporočamo za gnojenje 
gredic, kjer bomo gojili plodovke 
(paradižnik, paprika, buče, kumare…) 
in kapusnice (zelje, cvetača, brokoli, 
ohrovt…), uporabljamo pa ga lahko tudi 
pri ostalih vrtninah. Za sto kvadratnih 
metrov površine potrebujemo dvajset 
kilogramov organika (20 kg na 100 m2).

Plantella Organik K je organsko gnojilo v 
obliki mikropelet, obogateno z naravnimi 
viri kalija. Prav zaradi visoke vsebnosti kalija 
je še zlasti primerno za plodovke (paradižnik, 
paprika, jajčevec, kumare, buče), krompir, 
korenje, zelje, vinsko trto in sadno drevje. 
Gnojilo so strokovnjaki razvili, saj velja, da 
povprečnim slovenskim tlom primanjkuje 
kalija, z uporabo Plantella Organik K pa ga 
rastlinam zagotovimo v ravno pravšnjih 
količinah. Zaradi zadostne količine kalija 
ima sadje prijetno kislost in aromo. Tudi 
lepi, veliki in okusni plodovi paradižnika, 
krompirja, jabolk … zanesljivo vsebujejo 
dovolj kalija, medtem ko so plodovi, ki 
rastejo na zemlji s premalo kalija, praviloma 
manjši. Gnojilo je termično obdelano in ne 
vsebuje primesi plevelov in bolezni, hranili 
dušik in fosfor pa se sproščata postopoma in 
ni nevarnosti spiranja v podtalnico.

Kadar so tla zelo izčrpana in tudi v 
dolgoletnih nasadih, moramo izbrati 
organsko gnojilo, ki izboljša njihovo 
biološko aktivnost. V ta namen izberemo 
organsko gnojilo z visokim številom 
koristnih mikroorganizov, Biogreno. 

Mikroorganizmi so za razgradnjo organske 
snovi v rastlinam dostopno obliko še 
posebno pomembni. Gnojilo Biogrena 
vsebuje kar 22 milijard mikroorganizmov v 
enem gramu. Ti mikroorganizmi biološko 
aktivirajo tla, zato je gnojilo odlično za 
izboljšanje tal. Rastline bolje rastejo, prej 
dozorijo, so krepke in zdrave. Biogrena 

Plantella Organik, Organik K 
in Biogrena
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Bio Plantella Univerzal 
zemlja brez šote

je primerna za vse rastline, tudi za tiste, 
ki rabijo bolj kisla tla (rododendroni, 
borovnice …). Pomembna njena prednost 
je, da je dovoljena v ekološki pridelavi, 
uporabljamo pa jo lahko tudi za pomoč pri 
zorenju komposta. 

Pri peščenih in glinenih tleh je s samo 
obdelavo zelo težko doseči optimalno 
strukturo. Dodatek organske snovi 
peščenim tlom omogoči boljšo vodno 
kapaciteto, peščeni delci pa skupaj z 
organsko snovjo ustvarijo grudičasti zlog. 
V glinenih ali bolj zbitih tleh z organskim 
gnojilom povečujemo medtalne prostore, 
skozi katere del odvečne vode odteče iz 
tal. Prostor, ki ga je prej zapolnjevala voda, 
napolni zrak. Tako zagotovimo koreninam 
kisik in življenjski prostor za normalno 
rast in razvoj. Prisotnost kisika omogoča 
razkrajanje organske snovi oz. humusa. 
Težka glinena tla bo na začetku, dokler ne 
izboljšamo njihove strukture, potrebno še 
vedno jeseni prekopati in pustiti mrazu, da 
razdrobi velike kepe v drobno grudičasto 
strukturo. Hkrati naredimo vse, da jih 
izboljšamo in napravimo prepustnejše za 

vodo in zrak. Lahka, peščena tla in normalna 
ilovnata tla namesto prekopavanja le 
globoko prerahljamo z vilami ali posebnim 
orodjem za ekološko obdelavo. 

Prekislim tlom že jeseni dodamo sredstvo za 
odpravljanje kislosti tal Plantella Kalcivit v 
količini 10 kg/100 m2 tal. Pretežkim in zbitim 
tlom dodamo kamninsko moko Plantella 
Biovit, ki rahlja tla in omogoča lažje kroženje 
zraka in vode. 

Dodatek kvalitetne 
zemlje
Včasih je zemlja za sajenje rastlin preprosto 
premalo kvalitetna ali pa jo primanjkuje. 
V ekološkem vrtnarjenju v takem primeru 
izberemo zemljo, ki ne vsebuje šote, s 
čimer pripomoremo k ohranjanju naravnih 
šotišč. Ta so zelo dragocena, saj nastajajo 
skozi stoletja, so podlaga za castane 
premoga in dom za številne redke rastline 
in ptice. Namesto šote se v Bio Plantella 
Univerzal zemlji brez šote nahajajo 
kompostirana lesna vlakna, ki dajejo 
prsti strukturno stabilnost in zagotavljajo 

visoko sposobnost zadrževanja vode ter 
preprečujejo izpiranje obstoječih in dodanih 
hranil organskega izvora. 
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Zeleno 
gnojenje

Setev vrtnin
jim največje požrešnice kapusnice, za njimi pa 
paradižnik, paprika in krompir. Za temi požrešnimi 
rastlinami sledi korenček, peteršilj in druge 
korenovke. Nato si sledijo špinačnice, solatnice in 
čisto na koncu čebulnice. Pomembno je, da se tega 
vrstnega reda držimo, lahko pa seveda katero od teh 
skupin izpustimo. 

Prednost kolobarjenja je tudi v preprečevanju 
razmnoževanja različnih talnih škodljivcev, 
ki napadajo točno določene vrste zelenjave. 
Najučinkovitejši so kolobarji na daljše časovno 
obdobje (več kot tri leta).

Mešani posevki
V naravi rastline ne živijo v monokulturi, pač pa v 
pisani rastlinski združbi. Lahko rečemo, da gre za 
neko obliko naravnega kolobarjenja, oz. za mešane 
posevke.  
Sejanje vrtnin v mešanih posevkih pomeni, da na eno 
gredico ne sejemo npr. samo zelja ali samo solate, 
korenčka in podobno, temveč si na eni sami gredici 
deli prostor več vrtnin. Le-te se morajo med sabo lepo 
kombinirati, se pospeševati v rasti in medsebojno 
preprečevati napade škodljivcev in bolezni. Nekatere 
vrtnine pa drugim celo izboljšujejo okus. 

Tla lahko izboljšamo tudi s 
setvijo nekaterih rastlin za 
zeleno gnojenje. Te rastline tla 
obogatijo z organsko maso, 
nekatere tudi z dušikom, 
preganjajo talne škodljivce, 
predvsem ogorčice, izboljšajo 
strukturo zemlje, v bližini 
trajnih nasadov pa služijo 
tudi za privabljanje čebel in 
drugih koristnih žuželk. Setev 
rastlin za zeleno gnojenje 
ima izreden pomen zlasti na 
vzpostavljanju vrta na tleh, ki 
so uničena zaradi gradnje in 
strojev. Po navadi jih sejemo 
takrat, kadar je gredica 
dalj časa prazna. Zgodaj 
spomladi sejemo gorjušico 
in oljno redkev, v začetku 
poletja detelje in ajdo, od 
avgusta dalje facelijo, redkev 
in gorjušico, pozno jeseni 
pa žita, kot sta pšenica in 
ječmen. 

Kolobarjenje
Na vrtu je menjavanje vrtnin na gredicah 
– t. i. kolobarjenje nujno potrebno. Pri tem 
menjavamo družine z globokimi koreninami 
s tistimi, ki imajo plitve korenine. Vrtnine 
odvzemajo tlom različne količine hranilnih snovi. 
- Med vrtnine, ki močno izčrpavajo tla in

potrebujejo zelo veliko hranil, spadajo vse 
kapusnice (zelje, cvetača, ohrovt, brokoli …), 
kumare, krompir, buče, zelena in por. Za te 
posevke je potrebno tla dobro pripraviti, po 
možnosti že jeseni, in jih pognojiti s kvalitetnim 
organskim gnojilom v obliki pelet Plantella 
Organik ali Bio Plantella Nutrivit Univerzal. 
Požrešna vrtnina je tudi paradižnik, vendar se le-
ta prav dobro počuti tudi več let na isti gredici.

- Vrtnine, ki srednje izčrpavajo tla, so čebula,
špinača, redkvica, kolerabica, korenje, 
rdeča pesa in solata. Za te vrtnine spomladi 
potrosimo nekaj organskega gnojila Plantella 
Organik ali Bio Plantella Nutrivit Univerzal.

- Vrtnine, ki potrebujejo najmanj hranil,
so stročnice in zelišča, zadostuje pa, če jih 
gnojimo s kompostom.

Pri kolobarjenju tako na gredici začnemo z 
rastlinami, ki izboljšujejo rodovitnost. To so 
različne stročnice (fižol, grah, bob …). Sledijo 
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Vrtnina Ugodna sosednja kultura Neugodna sosednja 
kultura

Glavnata 
solata

Redkvica, korenje, jagode, kumare, radič, 
paradižnik, kapusnice … Peteršilj, zelena

Paradižnik Glavnata solata, por, kolerabica, nizki fižol, 
korenje, kapusnice, česen, kapucinka …

Krompir, paprika, grah, 
kumare …

Krompir Kapusnice, špinača, kumina, kapucinka, 
žametnica, hren

Paradižnik, grah, zelena, 
buče

Korenje Čebula, grah, redkvica, radič, paradižnik, 
drobnjak Peteršilj

Rdeča pesa Kapusnice, česen, nizki fižol, berivka, bučke, 
kumare

Visoki fižol, krompir, por, 
špinača

Zelena Paradižnik, por, kolerabica, nizki fižol, cvetača, 
kumare Krompir, glavnata solata

Kumare Fižol, grah, čebula, por, glavnata solata, zelje, 
koper, kumina Krompir, paradižnik

Kapusnice Zelena, paradižnik, berivka, glavnata solata, 
por, grah, koriander, krompir Čebula, česen

Grah Korenje, bučke, glavnata solata, kapusnice, 
komarček Por, česen, čebula, krompir

Čebula Korenje, rdeča pesa, glavnata solata, kumare Grah, zelje, fižol

Česen Paradižnik, rdeča pesa, korenje, kumare Kapusnice, grah

Por Zelena, korenje, paradižnik, glavnata solata, 
kapusnice Grah, fižol, rdeča pesa

Primer 
mešanega posevka

Tabela 1:  Mešani posevki
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Oskrba posevka
Vrtnine rastejo hitro, zato potrebujejo veliko hranilnih snovi. Za 
dognojevanje v ekološkem vrtnarjenju uporabljamo izključno 
organska gnojila. Za dognojevanje lahko uporabimo tekoče 
ekološko gnojilo na osnovi alg Bio Plantella Vrt. Rastline, 
ki potrebujejo veliko hranil (kapusnice, plodovke, zelena), 
v obdobju intenzivne rasti dognojujemo enkrat tedensko, 
vrtnine s srednjimi zahtevami po hranilih (solata, radič, špinača 
…) enkrat na štirinajst dni, vrtnine, ki niso zahtevne (čebula, 
korenček, zelišča …), pa enkrat mesečno.  
Dognojujemo pa lahko tudi z granulami Bio Plantella 
Nutrivita, univerzalnega organskega gnojila, ki jih enostavno 
potrosimo okrog rastlin. Nutrivit je 100% organsko gnojilo, 
obogateno s huminskimi in fulvinskimi kislinami. Za rastline 
s posebnimi potrebami po hranilih lahko izberemo med 
prilagojenimi organskimi gnojili, ki so novost na našem trgu, 
s svojim priročnim 1 kilogramskim pakiranjem pa so posebej 
prilagojena pripravi tal in dognojevanju na vrtnih gredicah. 

Dognojevanje z 
Bio Plantella Vrtom Bio Plantella Vrt
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so bolj čisti in zdravi.
Včasih pa se pod zastirko razmnožijo tudi 
nekateri škodljivi prebivalci našega vrta. 
Če jih želimo odgnati, zatiramo gredice z 
rastlinami, ki jih ti škodljivci ne marajo. Tako 
se polži nikakor ne počutijo dobro, če je na 
tleh zastirka iz bezga ali praproti, voluharja 
pa moti duh po limoni, zato običajni zastirki 
primešamo nekaj limonske trave, ostankov 
dišečih pelargonij ali materine dušice. 

Zalivanje
Zelenjavni vrt je v sušnih dneh potrebno 
zalivati. Velja pravilo, da je bolje zalivati 
redkeje, pa takrat bolj obilno. Če vrtnine 
zalivamo po malo vsak dan, se omoči 
samo vrhnji sloj prsti, rastline pa postanejo 
občutljivejše in težko prenesejo nekaj 
dni brez zalivanja. Zalivamo zvečer ali 
zelo zgodaj zjutraj tako, da usmerimo 
curek proti steblu rastline. Mlade rastline 
zalivamo s curkom vode, ki je zelo nežen in 
razpršen. Za zalivanje lahko uporabimo tudi 
preluknjano cev, ki jo položimo v vrsto med 
vrtnine. Cev nato premikamo med gredice, 
da zalijemo ves zelenjavni vrt. 

Tako Bio Plantella Nutrivit za paradižnik in 
druge plodovke vsebuje več kalija, zato je 
še posebej primeren za dognojevanje teh 
rastlin. Za listnato zelenjavo (solate, radič, 
endivjo…) pa uporabimo Bio Plantella 
Nutrivit za listnato zelenjavo. Jagode in 
jagodičevje dognojimo z Bio Plantella 
Nutrivitom za jagode in jagodičevje z 
dodatkom naravnega fosforja za bolj 
okusne sadeže.

Zastiranje
Na vrtu so gola tla izpostavljena 
neusmiljenim sončnim žarkom, ki jih 
izsušujejo, vetru,  ki odnaša suho zemljo 
s površja, in dežju, ki razbija strukturo tal. 
Tako se površina tal zbije, nastane skorja, 
pod njo pa pomanjkanje zraka. Zato se 
v ekološkem vrtnarjenju trudimo, da tla 
nikoli niso gola. V ta namen uporabljamo 
zastiranje ali površinsko kompostiranje. 
Za zastiranje uporabljamo zdrobljene 
organske odpadke, kot je suha pokošena 
trava, odpadlo listje, plevel, ostanke 
vrtnin, slamo in podobno. Če imamo 
na voljo napol preperel kompost, lahko 
uporabimo tudi tega, po njem pa 
raztrosimo še tanko plast trave ali listja.
Zastiranje ima za našo prst in rastline 
vrsto prednosti. Tako ohranja toploto, 
vlago in strukturo prsti, preprečuje rast 
plevela, preprečuje nastanek skorje na 
površini tal, poskrbi za to, da so koristne 
živalice v tleh dobro prehranjene in 
vzdržuje enakomerne rastne pogoje za 
naše rastline. Na tleh, prekritih z zastirko, 
je potrebno manj okopavanja, pletja, 
zalivanja in dognojevanja, pa tudi pridelki 

Bio Plantella Nutrivit Univerzal, 
Bio Plantella Nutrivit za jagode in 
jagodičevje, Bio Plantella Nutrivit za 
paradižnik in plodovke, Bio Plantella 
Nutrivit za listnato zelenjavo
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Bolezni in škodljivci na vrtninah
Odpornost rastlin
Če rastline dobro opazujemo, lahko 
ugotovimo, da se škodljivci lotijo le 
oslabelih rastlin. Rastline potrebujejo 
za krepitev svoje odpornosti pravilno 
prehrano, ravno tako kot ljudje pa 
potrebujejo tudi vitamine iz skupine B, 
ki jih varujejo pred stresom. Te vitamine 
jim preskrbimo z dodajanjem naravnega 
vitaminskega kompleksa Bio Plantella 
Vita. Vita je pripravljena naravna hrana 

za vse vrste rastlin, ki jo na začetku rastne 
dobe dodajamo v tla, pozneje pa skozi 
liste. Tako poskrbimo, da ima rastlina 
lepše razvit koreninski sistem in večjo 
listno maso, kar je seveda pogoj tudi za 
večji pridelek. Rastline so tako tudi bolj 
odporne proti boleznim, škodljivcem in 
vremenskim pogojem, kot so mraz, suša 
in toča. Kadar nam nalivi in toča pridelek 
poškodujejo, rastline takoj poškropimo 
z Vito, saj si bodo tako zaradi vitaminov, 

Bio Plantella Vita

aminokislin, huminskih kislin in ogljikovih 
hidratov, ki jih ta pripravek vsebuje, hitro 
spet opomogle.  

Mehanska zaščita 
pred škodljivci
Proti letečim škodljivcem na zelenjavnem 
vrtu (korenjeva muha, čebulna muha, 
uši, kapusova muha, kapusov belin …) 
nastavimo na gredice Bio Plantella 

Bio Plantella rumene 
lepljive plošče med čebulo

Odrasle 
čebulne muhe

Žerke
čebulne 
muhe
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Rumene lepljive plošče. Škodljivci slabo 
vidijo in jih privlači rumena barva, zato 
jih plošče, nalepljene na količke v višini 
malo nad rastlinami, zagotovo zvabijo v 
past. Plošče so premazane s posebnim 
entomološkim lepilom, ki je odporno 
proti zunanjim klimatskim pogojem in 
vodi. Na 100 m2 vrta nastavimo 20 do 24 
plošč. Rumene lepljive plošče zmanjšajo 
napad škodljivca, hkrati pa služijo tudi za 
to, da škodljivce zgodaj opazimo.

Mešani posevki 
proti boleznim in 
škodljivcem
Rastline so lahko v vrtu zelo učinkovite 
pomočnice. Oblikujejo različne biotične 
učinkovine – fitoncide, ki lahko uničujejo 
glive, bakterije in škodljivce, lahko pa 
tudi spodbudijo sosednjo rastlino, da 
začne hitreje rasti. 

Bolezen/škodljivec Rastlina, ki deluje odvračalno

Ogorčice Žametnica, ognjič

Polži Česen, čebula, kapucinka, žajbelj, timijan

Škodljive muhe Bazilika, vratič

Čebulna muha Korenje

Korenjeva muha Čebula, žajbelj

Koloradski hrošč Hren

Listne uši Kapucinka

Voluhar Česen, cesarski tulipan, mleček

Bolhači Pelin

Pepelasta plesen Česen

Tabela 2:  Rastline, ki odvračajo bolezni in škodljivce
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Za zatiranje pršic na vrtninah je zelo 
učinkovito naravno sredstvo Bio Plantella 
Aktiv. Pripravek zmešamo v 3-odstotni 
koncentraciji (300 ml/10 l vode) ali pa 
uporabimo že pripravljeno raztopino 
Bio Plantella Aktiv-R. Sredstvo 

Zatiranje škodljivcev 
s pomočjo naravnih 
rastlinskih izvlečkov 
Škodljivce lahko zatiramo tudi s 
pomočjo različnih naravnih izvlečkov iz 
rastlin. Tako npr. koprive uporabljamo 
za uničenje različnih listnih uši, pelin 
proti ušem, gosenicam in mravljam, 
njivsko preslico proti različnim pršicam 
… Proti škodljivcem na vrtninah je 
zelo učinkovito naravno sredstvo Bio 
Plantella Flora Verde, ki vsebuje naravni 
piretrin iz rastline z imenom dalmatinski 
bolhač. Pripravek pod vplivom svetlobe 
zelo hitro razpade na okolju prijazne 
naravne sestavine. Pridelek lahko 
po uporabi sredstva uživamo že po 
treh dneh. Rastline poškropimo v 
koncentraciji 12,5 do 16 ml na 10 l 
vode. Proti listnim ušem, resokrilcem in 
rastlinjakovemu ščitkarju na vrtninah 
lahko uporabimo tudi že pripravljeno 
raztopino naravnega piretrina Bio 
Plantella Flora Kenyatox Verde. 

uporabimo ob prvem pojavu škodljivcev 
in škropljenje ponavljamo v tedenskih ali 
dvotedenskih presledkih največ trikrat. 
Zelo velika nadloga na vrtu so lahko 
tudi polži, ki poškodujejo rastline tako, 
da z jezikom, ki je oster kot strgalo, 

Bio Plantella Flora Verde, Flora Kenyatox Verde, Aktiv, Aktiv-R, Arion+ in Gel proti polžem
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prizadenejo mlade, mehke dele rastlin. 
Proti polžem uporabimo Bio Plantella 
Arion+, ki je dovoljen v ekološki pridelavi. 
Potresemo ga zvečer, ko polži prilezejo 
iz svojih skrivališč. Največja učinkovitost 
sredstva se pokaže po nekaj dneh, po 
šestih dneh pa doseže popoln učinek 
na vseh polžih, ki so vabo zaužili.Lahko 
uporabimo tudi naravni Bio Plantella 
gel proti polžem, s katerim okrog rastlin 
naredimo popolnoma neprehodno 
oviro za polže. Gel je odlično obstojen 
v vlažnem in suhem vremenu in je za 
človeka in toplokrvne živali povsem 
nenevaren.  

Krepitev rastlin s 
pomočjo naravnih 
rastlinskih izvlečkov
Za preprečevanje in zatiranje različnih 
bolezni lahko najdemo v naravi različne 
rastline. V ta namen je zelo učinkovita 
njivska preslica, ki iz zemlje črpa 
minerale, v prst okrog svojega rastišča 
pa sprošča silicij in druge dragocene 
minerale. Vsebuje tudi do 80 odstotkov 

silicija, poleg tega pa še kalcij, železo, 
magnezij, kalij, žveplo, mangan, selen, 
baker, jod, pantotensko kislino, saponin, 
glikozid, flavonoide in vitamin E. Zaradi 
visoke vsebnosti silicija, kalcija, kobalta 
in drugih mineralov je zelo učinkovita 
kot sredstvo za krepitev rastlin. Silicijeva 
kislina utrjuje celične stene rastlin, 
ki tako postanejo bolj odporne. Na 
osnovi njivske preslice deluje naravno 
sredstvo Bio Plantella Natur-F, ki ga 
uporabljamo preventivno vsakih 7 do 
10 dni v 0,1-odstotni koncentraciji (10 
ml na 10 l vode) ali pa uporabimo že 
pripravljeno raztopino Bio Plantella 

Bio Plantella Natur-F, Natur-F-R  in Super-F, Super-F-R

Njivska preslica

Natur-F-R. Sredstvo nima karence ali 
čakalne dobe. Učinkovito naravno 
sredstvo Bio Plantella Super-F na osnovi 
sojinega lecitina, ki krepi celične stene 
rastlin, hkrati pa jo tudi prehranjuje. Tudi 
to sredstvo nima karence.
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Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Listna 
pegavost

Krompirjeva 
(paradižnikova) 
plesen

Solatna 
plesen

Tabela 3:  Najpogostejše bolezni in škodljivci v zelenjavnem vrtu in varstvo rastlin

Na listih se pojavijo 
različne pege, listi 
odmirajo.

Kumare, 
zelena, česen, 
fižol …

Rastline sadimo v mešanih posevkih, vse 
bolne liste takoj uničimo, rastline krepimo 
s preventivnim škropljenjem z naravnim 
sredstvom na osnovi preslice 
Bio Plantella Natur-F.

Rjave pege na listih in 
steblih, rastlina hitro 
odmre, na plodovih 
paradižnika rjavozelene 
ali črne pege, na 
krompirjevih gomoljih 
rjavosive uleknjene 
pege, pod njimi tkivo 
gnije.

Rumeno-rjave pege na 
zunanjih solatnih listih, 
v vlagi se na spodnji 
strani pojavi bel poprh.

Krompir, 
paradižnik, 
paprika

Vse vrste solate, 
predvsem 
gosti posevki v 
rastlinjakih

Ne sadimo skupaj krompirja in paradižnika, 
paradižnikove rastline varujemo pred 
dežjem z nepremočljivo streho, rastline 
redno krepimo z vitaminskim kompleksom 
Bio Plantella Vita, redno preventivno 
krepitev z naravnim sredstvom na osnovi 
preslice Bio Plantella Natur-F. Ob okužbi 
uničimo vse obolele dele in tri dni zapored 
škropimo z Bio Plantella Natur-F.

Ne sadimo solate preveč gosto, težkim tlom 
primešamo kamninsko moko Plantella Biovit, 
ne zalivajmo prepogosto. Solato gojimo v 
mešanih posevkih, rastline redno preventivno 
škropimo z naravnim sredstvom na osnovi 
preslice Bio Plantella Natur-F. 
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Rje

Pepelasta 
plesen

Listne uši

Strune

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Rjave pege na listih. Fižol, zelena Izberemo odporne sorte rastlin, sejemo v 
mešanih posevkih, preprečujemo močenje 
listov, obolele liste takoj odstranimo, redno 
preventivno škropimo  z naravnim sredstvom 
na osnovi preslice Bio Plantella Natur-F. 

Mokasta belo-siva 
prevleka na listih, listi 
odmrejo.

Uši s sesanjem rastlinam 
odvzemajo hranila, 
njihovi sladki izločki 
privabljajo mravlje, 
uši prenašajo virusne 
bolezni.

Objedene korenine, 
luknje v gomoljih in 
korenih.

Kumare, grah

Večina vrtnin

Večina rastlin, zlasti 
solata, korenje in 
krompir

Redno odstranjujemo obolele liste, 
omogočimo zračno rastišče, preventivno 
škropimo z  z naravnim sredstvom na osnovi 
sojinega lecitina Bio Plantella Super-F. 

Tla večkrat rahljamo, krepko zalivamo, živalice 
izpiramo z močnim curkom vode, takoj, ko 
opazimo uši, rastline poškropimo z naravnim 
insekticidom Bio Plantella Flora Verde.

Varujemo naravne sovražnike (krte, ptice …), 
nastavljanje prerezanih krompirjev in korenja 
kot vab za strune. Vabe po enem dnevu 
izkopljemo in zažgemo, tla redno rahljajmo.
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Bolhači

Pršice

Koloradski 
hrošč

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Luknje v listih. Zelje, rukola, 
kolerabica, 
redkvica

Tla morajo biti ves čas vlažna in prekrita z 
zastirko, mešani posevki s solato in špinačo, 
posipanje kamninske moke Plantella Biovit.

Listi postanejo bakreni 
ali srebrnkasti, na 
spodnji strani fina 
pajčevina, ob hujšem 
napadu listi odmrejo.

Krompirjevi listi so 
objedeni.

Fižol, kumare, buče

Krompir, včasih 
tudi paradižnik

Tla zastiramo, odstranjujemo napadene 
liste, škropimo z naravnim akaricidom 
Bio Plantella Aktiv.

Rastline redno krepimo z vitaminskim 
kompleksom Bio Plantella Vita, liste prašimo 
s kamninsko moko Plantella Biovit, zastiramo 
s praprotjo, ličinke škropimo z naravnim 
insekticidom Bio Plantella Flora Verde, hrošče 
pobiramo.
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Voluhar

Čebulna 
muha

Polži

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Pojedene korenine. Večina vrtnin V ogroženih vrtovih naj zastirko sestavljajo 
rastline z vonjem po limoni, varujemo naravne 
sovražnike – ptice, sove, podlasice … 
Posadimo cesarski tulipan, česen, ribez in 
narcise, v tla prečno zakopljemo steklenice, 
ves čas ustvarjamo hrup, nastavljanje pasti.

Ličinke izjedo 
notranjost čebulice in 
liste, rastlina zgnije.

Polži objedajo mlade 
rastline in nežne 
poganjke.

Čebula, por, česen

Večina vrtnin

Mešani posevek s korenčkom, čebulo 
sadimo pozneje, na gredico nastavimo 
Bio Plantella Rumene lepljive plošče, 
posevek prekrijemo z gosto mrežo.

Med vrtnine posadimo gorjušico, kapucinko, 
zastiramo s praprotjo in paradižnikovimi listi, 
na gredice nastavljamo limacid Bio Plantella 
Arion+, ki je dovoljen v ekološki preidelavi 
ali naravni Bio Plantella gel proti polžem, s 
katerim naredimo popolnoma neprehodno 
oviro za polže.
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Ekološki sadovnjak
Na večini vrtov lahko najdemo tudi 
nekaj prostora za nekatera sadna 
drevesa in jagodičevje. Slastni, sočni 
plodovi iz lastnega vrta precej poživijo 
našo prehrano in jo obogatijo s svežimi 
vitamini. 
Če nameravamo posaditi majhen 
sadovnjak, pred sajenjem dobro 
preučimo klimatske pogoje na delu vrta. 
Sadovnjak naj bo na dobro osončeni, 
zračni legi, lahko tudi na prisojnem 
pobočju. Izogibajmo se leg v kotlinah, 
kjer se pogosto zadržuje megla.
Pred sajenjem naredimo načrt, kjer 
razporedimo posamezne sadne 
vrste in sorte. Pri tem upoštevajmo, 
da so nekatere sadne vrste in sorte 
samoneoplodne, kar pomeni, da 
moramo zraven posaditi še opraševalno 
sorto. Dobro preučimo tudi vrste podlag 
in razdalje med drevesi. 

Sajenje dreves
Sadno drevo je rastlina, ki dalj časa raste 
na istem mestu, zato je potrebno tla za 
sajenje dobro pripraviti. Če je zemljišče 

Sajenje drevesa
1. Kopanje jame
2. Gnojenje z Organikom
3. Sadika v mreži

1. 

2. 

3. 
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zelo težko in zbito, že jeseni dodamo 
kamninsko moko Plantella Biovit. Če 
je zemlja kisla, dodamo sredstvo za 
zmanjševanje kislosti tal Plantella Kalcivit. 
Po rahljanju je smiselno posejati rastline z 
globokimi koreninami za zeleno gnojenje.

Pred sajenjem drevesa izkopljemo jamo, 
prerahljamo dno in jamo opremimo s 
količkom in mrežo proti voluharju. Sadiko 
postavimo v jamo in lepo razporedimo 
korenine. Kot organsko gnojilo uporabimo 
100-odstotno organsko dolgodelujoče 

Uravnavanje rasti
Cilj vseh ukrepov za uravnavanje rasti je 
izboljšanje osvetlitve listja in plodov.

Zimska rez: Premočna rez pospešuje 
rast poganjkov, posledica bujne rasti pa 
je slaba osvetlitev, neredni in premajhni 
pridelki, slaba obarvanost plodov 
in povečana občutljivost plodov za 
fiziološke motnje. 

Poletna rez: Najugodnejši čas za poletno 
rez je sredina avgusta, režemo pa 
lahko še tudi v septembru. Poletno rez 
začnemo takoj, ko je drevo končalo rast 
poganjkov. Pri odrezanem mestu drevo 
ne sme znova odganjati, saj so novi 
poganjki slabo oleseneli in občutljivi za 
mraz in bolezni. 

V avgustu opravimo tudi privezovanje 
in upogibanje. Prezgodnja poletna rez 
lahko povzroči prezgodnje odganjanje 
cvetnih brstov. S poletno rezjo zaviramo 
rast, uravnavamo razmerje list : plod, 
izboljšamo prekrivno barvo in krepimo 
cvetne brste.

gnojilo v obliki pelet Plantella Organik, ki 
je tudi toplotno razkuženo proti boleznim 
in plevelom. Primešamo ga vrhnji plasti 
prsti, s katero zasujemo sadiko. Vsaki 
sadiki dodamo 2 kg tega gnojila. Zemljo 
ob sadiki nekoliko zahodimo, nato pa 
vsako sadiko zalijemo. Podobno lahko 
uporabimo organsko gnojilo Biogrena. 
Zelo učinkovito organsko gnojilo za 
pripravo tal ob sajenju sadnih dreves je 
tudi Plantella Organik K, ki vsebuje še 
dodatek kalija iz naravnih virov. Kalij vpliva 
na boljšo kakovost in okus sadnih plodov. 

Plantella Kalcivit in Biovit
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Redčenje
Drevo v ugodnih letih nastavi veliko 
cvetnih brstov in je zato pridelek v 
teh letih velik. Številni plodovi v celoti 
porabijo vse asimilate, ki jih potem 
v naslednjem letu primanjkuje. Z 
odstranitvijo odvečnih cvetov ali plodov 
razbremenimo drevo. Redčimo lahko že 
cvetove. S tem lahko prihranimo veliko 
hrane, potrebne za razvoj mladih plodov. 
Če želimo z redčenjem izboljšati samo 
kakovost plodov, lahko redčimo tudi po 
junijskem odpadanju plodov,  za  
izboljšanje kakovosti pri jablanah in 

hruškah pa lahko redčimo do približno 
štiri tedne pred obiranjem. 

Metode varstva rastlin
Pri ekološkem varstvu pred škodljivci 
izkoriščamo odnose med naravnimi 
sovražniki v naravnem okolju in tako 
obvladujemo populacijo škodljivih 
organizmov. Nadzorujemo okolje, tako 
da zavarujemo in okrepimo že obstoječe 
naravne sovražnike – t. i. predatorje, ki 
jih tudi vnašamo v sadovnjak. V vrtu 
spodbujamo naseljevanje ptic tako, da 
nastavljamo drogove za ujede in hišice 
za ptice, spodbujamo pa tudi naselitev 
koristnih plenilcev in zajedalcev. Zato v 
bližini sadnih dreves nasadimo pas divjih 
cvetočih rastlin, medtem ko prostor med 
drevesi kosimo.
Pri ekološkem sadjarstvu je ena najbolj 
pomembnih odločitev izbor sort. Vedno 
izberimo sorte, ki so proti določenim 
boleznim najbolj odporne, saj bomo tako 
lahko močno zmanjšali število varstvenih 
ukrepov in bomo lahko z večjo verjetnostjo 
računali na bogat in zdrav pridelek. 

Rez 
sadnega drevja

Naravna živa meja - 
zavetje za koristne živali



20

Pri zatiranju škodljivcev lahko uporabimo 
različne mehanske metode, kot so lepljivi 
trakovi okrog debla in barvne lepljive 
plošče. 
Zgodaj spomladi lahko na drevninah 
odkrijemo poškodbe, ki jih je povzročila 
divjad, moker sneg, in zmrzali.  Po 
poškodbah veje gladko obrežemo. Tudi 
po obrezovanju ostanejo na rastlini odprte 
rane. Ta mesta so kot nalašč za vdor 
različnih bolezni, zato jih moramo nujno 
premazati s kvalitetno in povsem naravno 
cepilno smolo Bio Plantella Arbosan.

Predspomladansko 
varstvo rastlin
Pojavljanje škodljivcev in koristnih 
organizmov moramo skrbno spremljati. 
Pozimi pregledujemo starejši les in 
ugotavljamo, če se na njem skriva ameriški 
kapar, jajčeca rdeče sadne pršice ali jajčeca 
uši. Varstvo rastlin naj bi bilo čim bolj 
prizanesljivo do koristnih organizmov. 
Nasad dobro pregledamo in ocenimo 
napad škodljivcev. 

Kako spoznamo različne 
škodljivce?
Ameriški kapar prezimi na drevesu v obliki 
ličink, skritih pod črnim, zelo drobnim 
ščitkom, tako da je videti kot majhna 
želvica. Jajčeca rdeče sadne pršice so 
premajhna, da bi jih lahko opazili s prostim 
očesom. Če s prsti obrišemo nastavek vej 
in nam ti pri tem pordečijo, je na drevesu 
kar precej jajčec pršice. Rdeča sadna pršica 
prezimuje na dve in triletnem lesu, okrog 
brstov, na razpokanem lubju in na stičišču 
dveh vej. 

Čisto majcena (0,5 mm) so tudi jajčeca 
različnih listnih uši, ki so svetleče se 
črne barve in jih najdemo na enoletnih 

Rdeča 
sadna pršica 
– jajčecaBio Plantella Arbosan

Rane 
namažemo
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poganjkih, še posebej okrog brstov. V 
krošnjah hruševih dreves lahko opazimo 
tudi drobne (2 mm) velike temno rjave 
živalice s prozornimi krili – hruševe bolšice, 
ki se v toplejših zimskih dneh hranijo na 
enoletnih poganjkih. V začetku marca se 
pojavijo hroščki jablanovega cvetožerja, 
ki vbadajo rilček v komaj razprte brste. 
Cvetožer nam lahko v rastni sezoni precej 
razredči pridelek, in včasih, ko imamo 
težave s preveliko rodnostjo, je to celo 
koristno. Hroščki namesto nas redčijo rodni 
nastavek in s tem rešujejo probleme z 
izmenično rodnostjo. 

Predspomladansko 
škropljenje dreves
Na drevesih poleg škodljivcev prezimijo 
tudi številne bolezni, zato je naša 
prva zgodnje spomladanska naloga v 
sadovnjaku škropljenje dreves z bakrenim 
fungicidom Vivera Cuprablau-Z. Bakreni 
pripravek se uporablja za zatiranje 
listne luknjičavosti koščičarjev, breskove 
kodravosti, jablanovega in hruševega 
škrlupa, jablanovega raka, gnilobe 
koreninskega vratu in tudi hruševega 

Jajčeca uši
Bio Plantella Prima

ožiga. Pred začetkom vegetacije, ko drevesa 
še mirujejo, škropimo v koncentraciji 80 g na 
10 l vode. Če ga uporabljamo pozneje (v fazi 
mišjega ušesa), uporabimo koncentracijo 
25g na 10 l vode.

Proti škodljivcem, ki prezimijo na drevesih, 
škropimo v začetku brstenja z naravnim 
oljnim insekticidom na osnovi ogrščičnega 
olja Bio Plantella Prima. Zimska jajčeca 
škodljivcev poškropimo v tem obdobju s 
koncentracijo pripravka 300 ml na 10 l vode. 
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Krepitev rastlin s pomočjo 
naravnih rastlinskih izvlečkov
V ekološkem varstvu sadnih dreves 
se zelo dobro obnese škropljenje z 
naravnim sredstvom na osnovi njivske 
preslice Bio Plantella Natur-F. Drevesa 
začnemo s tem pripravkom škropiti takoj, 
ko se pokažejo prvi listi v koncentraciji 
0,1 odstotka. Škropimo vsakih 7 do 10 
dni. Natur-f učinkovito krepi drevesa 
pred večino glivičnih bolezni. V 
okviru ekološke pridelave je posebno 
pomembno preprečevanje primarnih 
okužb, ki povzročajo največjo škodo. Vsi 
razpoložljivi ekološki pripravki za varstvo 
dreves imajo le kontaktno delovanje, 

zato mora biti sredstvo naneseno pred 
začetkom infekcije. 

Zatiranje škodljivcev s 
pomočjo naravnih rastlinskih 
izvlečkov
Med rastno dobo se na drevesih pojavijo 
številni škodljivci. Pogoste so različne uši, 
zavijači lupine sadja, pršice, bolšice, molji, 
kaparji in zavijači. Proti ameriškemu 
kaparju, ušem in pršicam lahko tudi v 
rastni dobi učinkovito uporabimo naravni 
insekticid na osnovi ogrščičnega olja Bio 
Plantella Prima. Med obdobjem rasti 
ga uporabimo v koncentraciji 100 ml na 
10 l vode. Proti listnim ušem in pršicam 
je učinkovit tudi naravni insekticid na 
osnovi kalijevih soli maščobnih kislin – 
Bio Plantella Aktiv, ki ga za škropljenje 
uporabimo v koncentraciji 300 ml na 
10 l vode. Škropimo zgodaj zjutraj, ko se 
pripravek počasneje suši.
Tako Prima kot Aktiv sta brez karence oz. 
čakalne dobe, zato ju lahko uporabimo 
za varstvo dreves tudi tik pred obiranjem 
sadja. 

Mehansko zatiranje 
škodljivcev na sadnih drevesih
Tudi v sadovnjaku se lahko za zatiranje 
škodljivcev poslužujemo različnih 
mehanskih sredstev. Tako že tri tedne 
pred cvetenjem na drevesa nastavimo 
Bio Plantella Bele lepljive plošče, s 
katerimi učinkovito zmanjšamo napad 
osic – grizlic. Le-te ob začetku cvetenja 
odlagajo v cvet jajčeca, iz katerih se 
razvijejo gosenice. Gosenice se zarijejo 
v mlade plodiče in jih začrvivijo. Bele 
lepljive plošče delujejo na podlagi bele 

Bele lepljive plošče
na drevesu
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barve in odboja svetlobe, zato ne smejo 
biti zasenčene in morajo viseti na vidnih 
mestih. 
Po cvetenju obesimo na drevesa 
Bio Plantella Rumene lepljive plošče, 
ki naša drevesa učinkovito varujejo 
pred različnimi letečimi škodljivci. Tako 
zmanjšujemo napad listnih uši, češnjeve 
in oljčne muhe ter drugih škodljivcev, ki 

letijo. Za učinkovito delovanje obesimo na 
drevo 5 do 10 lepljivih plošč, odvisno od 
velikosti drevesa. 

Učinkovito mehansko sredstvo za 
preprečevanje napada škodljivcev na 
drevesih je tudi Bio Plantella Lepljivi trak, 
ki ga nalepimo okrog debel dreves. Tako 
preprečuje različnim škodljivcem, da bi 
plezali po deblu navzgor, in prepreči pot 
mravljam, ki prenašajo v krošnjo dreves 
uši. 

Bio Plantella 
Lepljivi trak na deblu

Bio Plantella Bele lepljive plošče 
in Rumene lepljive plošče

Bio Plantella Lepljivi trak

Rumene lepljive plošče 
na drevesu
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Škrlup

Pepelasta plesen

Breskova kodravost

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Tabela 4:  Najpogostejše bolezni in škodljivci na sadnih drevesih in njihovo zatiranje

Žametno sivkaste 
pege na zgornji 
strani listov pri 
jablani in na spodnji 
pri hruškah, kraste 
na plodovih

Jablane, hruške V času mirovanja dreves škropimo rastline z 
bakrenim fungicidom Vivera Cuprablau-Z, 
ko se pojavijo prvi lističi, začnemo škropiti z 
naravnim sredstvom na osnovi preslice Bio 
Plantella Natur-F, drevesa sadimo na zračne 
odprte lege, izberemo odporne sorte, pazimo 
na zračnost krošnje in medsebojno razdaljo 
dreves.

Plesnive prevleke na 
poganjkih in listih

Nabrekli mehurjasti, 
kodrasti listi, 
iznakaženi poganjki

Jablana

Breskve

Krošnja naj bo dobro osvetljena, harmonična 
prehrana dreves, spomladi odrežemo napadene dele 
poganjkov, predspomladansko škropljenje z bakrenim 
fungicidom Vivera Cuprablau-Z, med vegetacijo redno 
preventivno škropljenje z naravnim sredstvom na 
osnovi preslice Bio Plantella Natur-F ali z naravnim 
sredstvom na osnovi sojinega lecitina Bio Plantella 
Super-f.

Pod drevje sadimo česen in kapucinko, 
bolne liste hitro uničimo, predspomladansko 
škropljenje z bakrenim fungicidom vivera 
cuprablau-z, od brstenja dalje škropimo z 
naravnim sredstvom na osnovi preslice Bio 
Plantella Natur-F, če je drevo že okuženo 
in listje odpade, za škropljenje uporabimo 
naravni vitaminski kompleks in stimulator 
rasti Bio Plantella Vita.
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Ribezova rja

Monilija

Češnjeva 
muha

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Na listih ribeza 
nastanejo na spodnji 
strani rjaste pege in 
ležišča trosov, listi 
odpadejo. Vmesni 
gostitelj bolezni so 
petigličasti bori, na 
katerih nastanejo 
oranžne nabrekline.

Po cvetenju se 
posušijo cvetovi in 
vrhnji poganjki, sadna 
monilija poškoduje 
plodove, ki gnijejo in 
ostanejo na drevesu.

Ličinke se zarijejo v 
meso češenj, češnje 
gnijejo.

Črni ribez, včasih 
tudi rdeči ribez, 
petigličasti bori

Cvetna monilija 
napada koščičarje 
(marelica, češnja, 
višnja, breskev, 
sliva), sadna 
monilija pa tudi 
pečkarje (jablane, 
hruške, kutine).

Češnje

Ne sadimo petigličastih borov in ribeza 
skupaj, zraven ribeza sadimo pelin, obolele 
liste hitro uničimo, redno škropimo z 
naravnim sredstvom na osnovi preslice Bio 
Plantella Natur-F.

Okrog dreves sadimo hren, gnilo sadje jeseni 
uničimo, obolele poganjke izrežemo.

Na drevesa po cvetenju obesimo Bio Plantella 
Rumene lepljive plošče.
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Uši

Grizlica

Rdeča 
sadna pršica

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Uši sesajo sokove 
iz listov, povzročijo 
zvijanje in izmaličenje 
listov ter prenašajo 
virusne bolezni.

Grizlica poškoduje 
plodiče takoj, ko 
se ti razvijejo, zato 
predčasno odpadejo in 
so črvivi.

Pršice izsesavajo listje, 
ker je le-to močno 
prizadeto, se zmanjša 
dotok asimilatov v 
plodove, kar se pozna 
v slabši obarvanosti in 
okusu plodov.

Vse sadne vrste

Hruške in jablane

Jablane, hruške

Na drevesa obesimo Bio Plantella Rumene 
lepljive plošče, zimska jajčeca uši uničimo 
s 3-odstotno koncentracijo naravnega 
oljnega insekticida Bio Plantella Prima v 
predspomladanskem času, v času vegetacije 
škropimo s Primo v 1-odstotni koncentraciji.

Tri tedne pred cvetenjem obesimo na drevo 
Bio Plantella Bele lepljive plošče.

Predspomladansko škropljenje z naravnim 
oljnim insekticidom Bio Plantella Prima v 
3-odstotni koncentraciji uniči jajčeca pršic, 
med rastno dobo uporabimo Primo v 
1-odstotni koncentraciji, varujemo naravne 
sovražnike (plenilsko pršico, najezdnike …).
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Zimska oskrba 
sadnih dreves
Drevesa jeseni premažemo s premazom 
Bio Plantella Protekt. Zaradi svoje bele 
barve premaz preprečuje prezgod-
nje pretakanje rastlinskih sokov, zato 
prepreči pozebo dreves. Hkrati ga upo-
rabljamo tudi za preprečevanje naselitve 
mahov in lišajev na debla dreves, ki so 
lahko toplo in udobno prezimovališče za 
različne škodljivce. 

Ekološka vzgoja okrasnih rastlin 
Ljubitelji vrtnarjenja, ki doma na naraven 
način vzgajamo vrtnine in sadje, lahko z 
naravnimi ekološkimi sredstvi poskrbimo 
tudi za nego in varstvo okrasnih rastlin. 
Tudi na okrasnem vrtu in na balkonu 
uporabljajmo vsa načela ekološkega 
vrtnarjenja. Tako pri oblikovanju vrta 

nikjer ne načrtujemo monokultur, oz. 
npr. ene gredice samih vrtnic, temveč 
harmonično združujemo enoletnice, 
trajnice in grmovnice, dodamo pa lahko 
tudi kakšno zelišče ali lepo vrtnino. 
Seveda pri tem pazimo na skladnost barv 
in oblik. 

Lep okrasni vrtBio Plantella Protekt
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Gnojenje in oskrba 
okrasnih rastlin
Tudi okrasne rastline lahko dognojujemo 
le z organskimi gnojili. Spomladi zato vse 
okrasne grmovnice in drevesa pognojimo 
s 100-odstotnim organskim gnojilom 
Plantella Organik v obliki pelet, ki bo 
aktivno delovalo več kot šest mesecev. Za 
vse rastline, ki potrebujejo še več hranil 
(vrtnice, balkonske rastline), pa med 
rastno sezono uporabljamo ekološko 
organsko gnojilo Bio Plantella Nutrivit, 

univerzalno organsko gnojilo, ali naravno 
tekoče organsko gnojilo na osnovi alg 
in vitaminov Bio Plantella Vrt. Balkonske 
rastline v koritih, ki potrebujejo redno 
tedensko dognojevanje, dognojujemo z 
Vrtom enkrat tedensko, okrasne rastline 
na gredicah pa dva- do trikrat letno. 
Zelo pomembno je, da rastlinam redno 
odstranjujemo odcvetele dele, saj 
se na njih najprej naseli siva plesen. 
Občutljivejše rastline na balkonih (kot so 
npr. surfinije) zavarujemo pred dežjem. 

Odstranjevanje 
odcvetelih cvetov Bio Plantella Rumene lepljive ploščice

Varstvo okrasnih 
rastlin pred boleznimi 
in škodljivci
Krepimo odpornost rastlin
Če želimo, da bodo naše rastline 
krepke in zdrave, je zelo pomembna 
njihova harmonična prehrana. Večkrat v 
sezoni rastlinam dodajmo tudi naravni 
vitaminski kompleks Bio Plantella Vita, 
ki vsebuje vitamine iz skupine B, 
aminokisline, huminske kisline in 
ogljikove hidrate 
za večjo odpornost 
rastlin. Z Vito 
rastline zalijmo ali 
poškropimo tudi po 
večjih nalivih ali toči, 
ki je poškodovala liste 
in cvetove.



29

Rastline je potrebno 
dobro opazovati
V ekološkem varstvu rastlin je zelo 
pomembno, da ukrepamo že takoj ob 
prvem pojavu škodljivca, bolezni pa 
preprečujemo. Zato v vsako korito z 
balkonskimi rastlinami nastavimo 
Bio Plantella Rumeno lepljivo ploščico. Ko 
bomo opazili, da se je na ploščici pojavilo 
več letečih škodljivcev, je čas, da rastlino 
poškropimo z naravnimi insekticidi na 
osnovi rastlinskih izvlečkov. Proti tripsem 
ali resokrilcem lahko v balkonska korita 

nastavimo Bio Plantella modre lepljive 
ploščice.

Zatiranje škodljivcev s pomočjo 
naravnih rastlinskih izvlečkov
Škodljivce na okrasnih rastlinah zelo 
učinkovito zatiramo s pomočjo naravnega 
insekticida Bio Plantella Kenyatox Verde 
na osnovi naravnega piretrina iz rastline 
bolhač. Kenyatox verde zelo dobro deluje 
proti listnim ušem, resarjem (tripsom) in 
rastlinjakovemu ščitkarju. Rastline takoj, 
ko opazimo prve škodljivce, poškropimo s 

pripravkom v koncentraciji 7 do 8 ml na 10 l 
vode. V primeru hujšega napada škropljenje 
ponovimo po 3 do 5 dneh. Uporabimo 
lahko že pripravljeno raztopino Bio 
Plantella Flora Kenyatox Verde. Na okrasnih 
rastlinah se pogosto pojavijo tudi pršice, 
proti katerim uporabimo naravni akaricid 
Bio Plantella Aktiv, ki deluje tudi proti 
ušem in tripsom. V ta namen deluje tudi že 
pripravljena raztopina Bio Plantella Aktiv-R. 
Proti kaparjem na oleandru ali limoni 
uporabimo naravni pripravek na osnovi 
ogrščičnega olja Bio Plantella Prima-r, ki 
škodljivcu prepreči dostop zraka.

Krepitev rastlin s pomočjo 
naravnih rastlinskih izvlečkov
Na okrasnih rastlinah se lahko pojavijo tudi 
različne bolezni. Tudi tu je pomembno, da 
ukrepamo že preventivno, kar pomeni, da 
rastline že zgodaj spomladi začnemo redno 
škropiti z naravnim sredstvom na osnovi 
preslice Bio Plantella Natur-F. Preslica bo 
okrepila celične stene rastlin.

Bio Plantellin paket prve pomoči za okrasni vrt: 
Aktiv, Aktiv-R, Prima-R, Flora kenyatox verde, Kenyatox verde,  Rumene lepljive ploščice,  Natur-F, Super-F, Arion+, Gel proti polžem
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Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Tabela 5:  Najpogostejše bolezni in škodljivci na okrasnih rastlinah in varstvo

Siva plesniva prevleka 
na listih in cvetovih, 
tkivo odmre.

Vse okrasne 
rastline

Redno odstranjevanje odcvetelih in odmrlih 
delov, varstvo občutljivih rastlin pred dežjem, 
redno preventivno škropljenje z naravnim 
sredstvom na osnovi preslice 
Bio Plantella Natur-F.

Mokasta prevleka na 
listih, listi se posušijo.

Vrtnice, astre, 
plamenke, 
ostrožniki …

Harmonična prehrana rastlin, odstranjevanje 
obolelih delov, redno preventivno škropljenje 
z naravnim sredstvom na osnovi sojinega 
lecitina Bio Plantella Super-F.

Bolne liste odstranjujemo, zgodaj spomladi 
škropimo z bakrenim fungicidom vivera 
cuprablau-z, nato nadaljujemo redno 
preventivno škropljenje z naravnim 
sredstvom na osnovi preslice 
Bio Plantella Natur-F.

Okrogle črno rjave pege 
na listih, listi rumenijo in 
prezgodaj odpadejo.

Vrtnice

Siva plesen

Pepelasta 
plesen

Črna listna 
pegavost
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Sesanje listov, izločanje 
medene rose, zato se 
pojavijo glivice sajavosti.

Povzročajo škodo 
s sesanjem listov, 
deformirajo liste in 
prenašajo virusne 
bolezni.

Liste izsesajo, barva 
listov se spremeni, 
nežna pajčevina, listi 
odpadejo.

Fuksije, 
pelargonije, 
verbene …

Večina rastlin

Dalije, hortenzije, 
vrtnice, 
pelargonije, 
verbene …

V vsako balkonsko korito nastavimo Bio 
Plantella Rumeno lepljivo ploščico, ob pojavu 
škodljivca škropimo z naravnim insekticidom 
Bio Plantella Kenyatox Verde.

Ob pojavu škodljivca škropimo z naravnim 
insekticidom Bio Plantella Kenyatox Verde.

Ob pojavu škodljivca uporabimo naravni 
akaricid Bio Plantella Aktiv.

Rastlinjakov
ščitkar

Uši

Pršice
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V ekološkem vrtnarjenju velja pravilo, da je bolje preprečevati kot zdraviti. Zato 
poskrbimo, da je za rastline dobro poskrbljeno, rastline pa nam bodo našo skrb 
vračale z lepim zdravim videzom in bogatim pridelkom. Pred uporabo izdelkov iz 
kjižice natančno preberimo navodila za uporabo. Pa veliko uspeha …                                                                                                                 

                                                                                                                                         Nevenka Breznik

Bolezen / škodljivec Škoda, ki jo povzroča Ogrožene rastline Varstvo

Polži objedajo zlasti 
mlade liste rastlin.

Hoste in druge 
rastline na vrtu

Ob pojavu škodljivca okrog rastlin potresemo 
limacid Bio Plantella Arion+, ki je dovoljen v 
ekološkem vrtnarjenju ali naravni Bio Plantella 
gel proti polžem, ki polžem predstavlja 
neprehodno oviro.

Polži

Kaparji so pritrjeni na 
listih, steblih in vejicah. 
Izsesavajo rastlinski 
sok, rastline slabijo, 
listi porumenijo in 
odpadajo, prekrije 
jih  medena rosa, ki 
jo kaparji izločajo ob 
hranjenju zato se lahko 
razvijajo sajaste plesni.

Oleandri, 
orhideja, lovor, 
rododendron

Kadar opazimo prve ščitke s katerimi so 
pokriti kaparji v velikosti 2- 5 mm na steblu 
ali listu, rastlino poškropimo z pripravkom 
Bio Plantella Prima – R. S pripravkom ne 
smemo škropiti v času cvetenja.

Kaparji
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Brezplačno svetovanje:




