
ΑΝ Τ Ι Μ Ε Τ Ώ Π Ι Σ Η  Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ώ Ν  Κ Α Ι  Ε Ν Τ Ό Μ Ω Ν  Μ Ε  Φ Υ Σ Ι Κ Ά  Υ Λ Ι Κ Ά  Κ Α Ι  Τ Ρ Ό Π Ο Υ Σ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Γενικό μυκητοκτόνο με σόδα φαγητού 
Για ανθράκωση, περονόσπορο, ωϊδιο

4 κιλά νερό

1 κουτάλι σούπας σόδα φαγητού (20 γραμ.)

2,5 κουτάλια σούπας λάδι 

1 κουταλάκι του  γλυκού  φυσικό  σαπούνι  ή 
υγρό σαπούνι για πιάτα

Τα φυτά πρέπει να είναι ποτισμένα πρόσφα-
τα, πλήρης κάλυψη του φυτού το απόγευμα.

Επανάληψη μετά από 7 μέρες 

Γάλα σαν μυκητοκτόνο
Κυρίως για ωϊδιο  , βοτρύτη  

10%  διάλυμα  πλήρους  γάλακτος  (1  λίτρο 
γάλα σε 9 λίτρα νερού)

Καλή  κάλυψη του  φυτού  (και  η  κάτω επι-
φάνεια των φύλων)

Επανάληψη  κάθε  4  μέρες  αν  το  πρόβλημα 
επιμένει

Οξυζενέ   σαν μυκητοκτόνο  
για ασθένειες του εδάφους
3 ml / λίτρο οξυζενέ (3%)

πότισμα 1 φορά την εβδομάδα

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

Διάλυμα σαπουνιού 
Γ  ια μυζητικά έντομα (αφίδες, αλευρώδης,  κλπ)  

1 κουταλιά  της  σούπας  φυσικό  σαπούνι  ή 
υγρό πιάτων σε 4 κιλά νερού

Καλή  κάλυψη  του  φυτού  (και  η  κάτω επι-
φάνεια των φύλων)

Διάλυμα αλκοόλης
Γ  ια μασητικά έντομα (κάμπιες κλπ)  

½ φλιτζάνι  τσαγιού  καθαρό  οινόπνευμα  (ή 
1,5 δυνατό τσίπουρο)

2 κουταλάκια του γλυκού σαπούνι

Πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως

Διάλυμα αλατιού
Για   κάμπιες ακάρεα (τετράνυχους κλπ.)   

2 κουταλιές της σούπας αλάτι σε 4 κιλά νερό

Παρασκεύασμα με σκόρδο
Για  διάφορα  έντομα  όπως  κολεόπτερα,  
κάμπιες, αφίδες  , θρίπες κλπ  

1 λίτρο νερό

2 σκελίδες σκόδρο

1 κουτάλι πιπέρι καγιέν ή μπούκουβο καυτε-
ρό

1 κουτάλι λάδι

1 κουταλάκι σαπούνι 

Λιώνουμε το σκόρδο και το προσθέτουμε μαζί 
με το πιπέρι στο νερό, περιμένουμε 12 ώρες, 
στραγγίζουμε και μετά προσθέτουμε το λάδι 
και το σαπούνι και ψεκάζουμε. Μπορεί να συ-
ντηρηθεί για 1 βδομάδα στο ψυγείο.

ΠΑΓΊΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΊΔΕΥΣΗ ΕΝΤΌΜΩΝ

Χρωματικές κολλητικές παγίδες
Για  αφίδες,  αλευρώδης(κίτρινες),  ψύλλα  (άσπρες)  θρίπες  
(πράσινες)

Κόβουμε χρωματιστό πλαστικό ή χαρτόνι σε 
διαστάσεις περίπου 15 χ 10 cm, το αλείφουμε 
με κόλλα για ποντίκια. Τα κρεμάμε κοντά ή 
πάνω από τα φυτά. 

Μπύρα
Για σαλιγκάρια

Σε ένα κουτάκι μπύρας αφήνουμε ένα δάκτυ-
λο μπύρα στον πάτο για τα σαλιγκάρια. Ανοί-
γουμε τρύπες στο έδαφος με βάθος όσο το 
κουτί και τα τοποθετούμε ώστε η πάνω επι-
φάνεια του κουτιού και η τρύπα να είναι στο 
ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του εδάφους. 
Τα σαλιγκάρια μπαίνουν να πιούν και πνίγο-
νται. 



Τσουκνίδα

Έγχυμα τσουκνίδας 10-14 ημερών ως δυναμωτικό

10 μέρη νερού και 1 μέρος τσουκνίδας 

σε ένα δοχείο ξύλινο ή πλαστικό τα αφήνουμε για 10-14 ημέρες ανακατεύοντας κάθε μέρα. Το 
χειμώνα αν θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία τοποθετούμε το βαρέλι κάπου στον ήλιο, 
το καλοκαίρι όμως στην σκιά. Όταν οι αφροί που παράγονται από την αποσύνθεση σταματή-
σουν μετά 10-14 μέρες το παρασκεύασμα είναι έτοιμο. Τότε σουρώνουμε και το υγρό το χρη-
σιμοποιούμε αμέσως ή το φυλάμε σε δροσερό μέρος. Με το ζουμί αυτό ψεκάζουμε τα φυτά 
αραιώνοντας το με τριπλάσιο έως πενταπλάσιο νερό. Όσο πιο τρυφερά είναι τα φυτά τόσο με-
γαλύτερη αραίωση χρειάζεται. Αν έχουμε πολύ από το παρασκεύασμα το αραιώνουμε με δεκα-
πλάσιο νερό και ποτίζουμε τα φυτά στις ρίζες τους, έτσι, δίνουμε στο έδαφος και άζωτο.

Κρύο έγχυμα   24   ωρών φρέσκιας τσουκνίδας (για μελίγκρες)  

Με τις ίδιες αναλογίες αφήνουμε με ζεστό καιρό περίπου 14 ώρες και με κρύο 24. Σουρώνουμε 
και με το υγρό ως έχει χωρίς αραίωση ραντίζουμε τα φυτά που βρίσκονται στην αρχή της προ-
σβολής από μελίγκρα. Το ίδιο παρασκεύασμα φτιάχνουμε μετά από 5 ή 8 ημέρες και ξαναψε-
κάζουμε. Επαναλαμβάνουμε 3 ή 5 φορές.
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