
Posilující preparáty z rostlin 
 

BYLINA Příprava 
 (na 10 litrů) 

Použití Způsob aplikace 

Cibule 
 

 x plíseň šedá, hlemýždi, 
slimáci (nádorovitost 
košťálovin) 

 

Černý bez (1,5 kg č.natě); 
nechat vykvasit 

Odpuzuje hryzce a hraboše Do děr a kolem stromů na 
půdu 

Česnek  100 g nakrájených 
stroužků, přelít 1 l 
vroucí vody 

Roztoči na jahodách, 
ostružinách, vinné révě; 
 
Kadeřavost broskvoní 
 

1:7 koncem dubna a po 
sklizni 4x po 3 dnech; 
 
Neředěný od února do 
vyrašení po 2 týdnech 

Heřmánek  odvar - moření osiva, 
posiluje                

 

Kostival  hnojivé zákvasy - K, mulč  

Křen 300 g listů a kořene 
rozmělnit, namočit 
na 3 hod do vody a 
30 min vařit – do 10 
l dešt. vody – 1 den 
odstát 

prevence moniliózy Neředěný- postřik ovoc. 
stromů před květem 

Kozlík lékařský  Láká kočky, přitahuje hmyz  

Lichořeřišnice 1,5 kg č.natě; 
Přelít horkou vodou 
a nechat 3 hod 
ponořené, občas 
zamíchat 

x mšice, slimáci, bělásek, 
mravenci, myši (láká 
některé druhy mšic, 
slimákům poskytuje úkryt – 
možnost vychytání)  

Neředěný na vlnatku 
krvavou, 1:10-20 na mšice a 
červce - postřik 

Pelyněk pravý  x rez rybízová, bělásci,  
dřepčíci (salát) 

 

Přeslička 1,5 kg č. natě 
(1 den nechat 
vyluhovat v dešťové 
vodě, pak 1hod 
vařit;  

Posiluje; prevence proti 
houbovým chorobám (sněť, 
strupovitost, padlí, hnědá 
hniloba, černá skvrnitost i 
padání klíčních rostlin) 

ředit 1:5 až 1:10 - postřik na 
list nebo na půdu, zálivka 

Rajčata (1 kg) zálistky; 14 
dní nechat kvasit 

Bělásek 
 
Slimáci 

1-2x týdně postřik 
košťálovin,  
zalévání půdy a sazenic 

Reveň 
(Rebarbora) 

2 kg č. listů vařit 30 
min 

proti černým mšicím na 
fazolech a třešních 
 
mravenci, mšice, roztoči, 
dřepčíci; i proti okusu lesní 
zvěří 

3 dny po sobě neředěný  

Řebříček 500 g květů svařit a 
doplnit do 10 l; po 3 
dnech scedit 

Prevence houbových chorob 1:1 

Šalvěj 500 g listů a 
výhonků zalít 
horkou vodou a 2 
dny nechat 
vyluhovat 

Bělásek a zelné mušky 
 
1:1 – zabraňuje hnití rajčat a 
brambor, sněti na fazolích, 
plísni šedé a nepravému 
padlí na vinné révě 

1-2x týdně  

Vratič 30 g suš. květů/1 l 
krátce povařit 

Prevence padlí Postřik jabloní před 
vyrašením; později 1:3 1x 
týdně 
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