
 
 

IZDELKI TERRA - 100% EKOLOŠKI, BREZ KARENCE IN ŠKODLJIVIH VPLIVOV 

 

NAJBOLJ POGOSTE TEŽAVE IN REŠITVE ZANJE 

 

TEŽAVA REŠITEV 

LISTNE UŠI: fižolova uš, ribezova uš, 
jablanova uš, breskova uš 

škropimo: Neem tonic 100-130ml/10L vode; ponovimo čez 5 dni 

KRVAVA UŠ, TRSNA UŠ 
 

škropimo z mešanico: Neem tonic 150ml +  Biozel 45ml/10L vode; 
ponovimo čez 5 dni 

BELA MUHA - RASTLINJAKOV ŠČITKAR 
 

škropimo z mešanico Neem tonic 150ml + Biozel 30ml/10L vode; 
obvezno ponovimo 3x, v presledku 7 dni (1x na teden, 3 tedne 
zaporedoma) 
vsakič zalijemo tudi tla (3cm globine) 

KAPARJI škropimo z mešanico: Neem tonic 120ml + Biozel 30 ml/10L vode 
obvezno ponovimo 3x, v presledku 4 dni (na 4 dni, 3 x) 
vsakič zalijemo tudi tla (3cm globine) 

KOLORADSKI HROŠČ škropimo preventivno: Neem tonic 120ml/10L vode + Neem cake 
4kg/100m2, pozno jeseni ali pozimi  

SOLATNA POKALKA (LIČINKA STRUNE) 
 

zemljo razkužimo jeseni in spomladi z Neem cake 4kg/100m2 + 
Biozelom 60ml/10L vode 
poleti zalijemo z Neem tonic 200ml/10L vode; ponovimo čez 7 dni 

SOLATNA PLESEN škropimo z Bio-SK 25ml/10L vode; ponovimo čez 7 dni 

KAPUSOV BELIN 
 

ob pojavu: 150ml Neem tonic/10L vode; ponovimo čez 5 dni 

ZIMSKA SOVKA IN ČEBULNA MUHA 
 

zalijemo z Neem tonic 200ml/10L vode 
obvezno razkužimo zemljo z Neem cake 4kg/100m2 + Biozel 60ml-
100ml/10L vode 

NAVADNA GNILOBA KROMPIRJA 
 

škropimo z mešanico; Kelp tonic 20ml + Biozel 25ml/10L vode  

PADAVICA 
 

zalivamo z mešanico; Kelp tonic 15ml/10L vode + Biozel 25ml/10L 
vode 1x na 7 dni, dokler ni nevarnost mimo 

BOLEZNI PARADIŽNIKA (črna noga 
paradižnika, gniloba....) 

v sezoni redno škropimo z mešanico Kelp tonic 15ml + Biozel 
25ml/10L vode 

CVETNA MONILIJA v času cvetenja škropimo z mešanico: Biozel 30ml + Kelp tonic 
20ml/10L vode 

BRESKOVA KODRAVOST 
 

spomladi, ob pojavu prvega roza brsta, škropimo z mešanico: Biozel 
25ml + Kelp tonic 15ml/10L vode; ponovimo še 1x po cvetenju 

JABOLČNI ZAVIJAČ 
 

škropimo v začetku maja z mešanico: Neem tonic 120ml  + Biozel 
25ml/10L vode 
ponovimo čez 14 dni 
z isto koncentracijo ponovno škropimo pri drugem naletu 

POLŽI zemljo razkužimo jeseni in spomladi z neem cake 4kg/ 100m2; 
v času sezone rahlo zagrebemo 1 žlico pod solato (da ni na površju) 
in zalijemo, da pride globje v zemljo; ponavljamo ob pojavu polžev 

VREMENSKI VPLIVI (pozeba, toča, suša, 
zmrzali, prekomerna vlaga) 

čimprej po nastali vremenski situaciji škropimo z mešanico: Kelp 
tonic 15ml  Biozel 25ml/10l vode; ponovimo 2x na 7 dni 

 

Za vse preostale težave nas pokličite. Z veseljem bomo pomagali. Tel: 031 329 507  
 

 

 



 
 
Zahvaljujemo se vam za nakup organskega gnojila neem Cake.  
Naše gnojilo je hkrati ZELO USPEŠEN INSEKTICID brez karence, ki poleg prehranjevanja rastlin deluje tudi na 
talne škodljivce (polži, strune, majski hrošči, ličinke koloradskega hrošča...). 
 

 KAKO NEEM CAKE DELUJE?  

Neem cake škodljivce odganja s svojim vonjem, istočasno pa ob uživanju listov ali korenin deluje na 
njihov spomin, zato se škodljivci enostavno pozabijo prehranjevati in razmnoževati. Deluje kot preventiva 
ali kurativa in nima karence! 
 
 

 PRI KATERIH TEŽAVAH GA LAHKO UPORABLJATE? 

 idealen kot osnovno gnojilo, ne potrebujete dodatnega dognojevanja 

 redna uporaba zagotavlja zemlji dovolj hranil, da ni potrebno dodajanje le-teh (kalij, kalcij, bor, magnezij, fosfor, 
baker, dušik) 

 uspešen pri preventivi in kurativi proti talnim škodljivcem 

 idealen za jesensko razkuževanje zemlje, s čimer zemljo vrnete v prvotno stanje (brez prisotnosti škodljivcev in 

njihovih ličink) 

 

 KAKO UPORABLJAMO NEEM CAKE? 

Preventiva se izvaja v začetku spomladi in v jeseni, ko nočne temperature prvič pridejo nad 0oC (spomladi) 

oziroma preden padejo pod 0oC (jeseni). Neem cake posujemo po zemlji ob prekopavanju/rahljanju zemlje. 

Pomembno je, da pridemo vsaj 5 cm v globino zemlje. V primeru izdelave grabnov (npr. Pri sajenjeu 

krompirja), lahko Neem cake potresete po sredini grabna, nato čez Neem cake naložimo tanko plast zemlje 

(2cm), šele nato posadimo sadiko ali gomolj.. 

V kolikor gojite potaknjence, lahko Neem cake uporabite ob presajanju (1/2 čajne žličke za eno rastlino). 

Neem cake vmešajte v zemljo in poskrbite, da se mlada sadika in Neem cake ne dotikata neposredno (ker 

želimo dolgotrajno in globinsko delovanje Neem cake gnojila, priporočamo sajenje v mešanico zemlje in 

gnojila). 

V primeru gnojenja dreves in razkuževanja zemlje pod krošnjami po sistemu trotočkovnega sondiranja 0,5m 

od debla odraslega drevesa s sadilnim klinom naredite 3 luknje. V vsako vtresite 100g Neem cake in pokrijte s 
travnato rušo (v primeru mladih dreves 100g/1m višine drevesa). 

→ POLŽI:  

Kadar je na vrtu že vse posajeno in imamo polže, ki nam uničujejo solato, jih z Neem cake odženemo tako, da 

pod vsako sadiko v zemljo vmešamo 1 žlico Neem cake (če so rastline še mlade, zadostuje 1/2l žličke). Rahlo 
zagrebemo, da Neem cake ni na površju in zalijemo, da tako prodre globje v zemlje.  

→ STRUNE: V kolikor ste zamudili spomladansko preventivo pred strunami, v primeru manjšega števila strun 

uporabite Neem cake recepturo kot pri polžih; če je strun ogromno, bo poleg Neem cake potrebno še 

temeljito zalivanje z Neem tonic (15 ml/1L vode), zato da v kar najkrajšem možnem času dosežemo največji 
možni učinek. 

→ KOLORADSKI HROŠČ: enako kot pri strunah, s tem, da v vsakem primeru zalivamo z neem tonicom. 

 


