
NAJLEPŠE 
BALKONSKE ZASADITVE

Naj tudi vaš 
balkon letos zasije 

v polni luči.

Strokovnjaki po naravi
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Sajenje balkonskih 

korit, lončkov in drugih 

posod s sezonskimi 

rastlinami je opravilo, ki 

se ga največkrat lotimo 

spomladi. 

Če želimo biti z izbranimi 

balkonskimi zasaditvami 

za poletje zadovoljni vse do 

pozne jeseni, se moramo 

primerno pripraviti. 

Preverimo, ali imamo 

dovolj prostorna korita, 

zalivalko, ter se odpravimo 

v nakup skrbno izbranih 

rastlin, kakovostnega 

substrata ter ustreznega 

gnojila.

V tem vodiču boste 

izvedeli, kako z malo 

truda ustvariti najlepše 

balkonske zasaditve:

• cvetoče in dišeče

• moderne zelene ali

• uporabne, z zelišči in 

domačo zelenjavo

Loreta Vlahović, univ. dipl. inž. agr.
Ljubim naravo in rastline čutim, zato jih 
rada preučujem, opazujem, opisujem in 

oskrbujem. Le ustrezno oskrbovane rastline 
odsevajo dobro energijo, zato znanje o tem 
z veseljem delim, in že vrsto let z idejami o 

uporabnosti in novitetami ter manj znanimi 
rastlinami navdušujem prijatelje, znance in 

vse, ki mi želijo prisluhniti.
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Trendi balkonskih 
zasaditev

Zadnja leta se med okrasne rastline za 
balkone vztrajno vrivajo aromatične in 
užitne rastline. Na ta način dosežemo 
večkratno korist: lep okras, prijeten 
vonj in odganjanje škodljivcev. 

• Zasaditve naj delujejo elegantno in 
praktično.

• Posode naj bodo iz kamna, terakote, 
kovine, pletene ali lesene. 

• Drobne cvetlice popestrijo vsako 
zasaditev in naj prevladujejo v 
zasaditvi.

• Uporabimo trpežne znane rastline, 
kot so koprive, fuksije, pelargonije, 
nageljni.

• Kot nosilne rastline uporabimo 
rastline s karakterjem, posebne in 
nenavadne: javorji, ginko, tropske 
rastline.

• Rastline iz vrta sadimo v posode, 
ravno tako balkonske na gredice.

• Med balkonske rastline kombiniramo 
tudi dišavnice, zelenjavo in sobne 
rastline.

• Listnate rastline lahko sadimo 
skupaj, saj z barvitimi listi 
dosežemo učinek cvetlic.

• Največji hit so zelenjava, sadje in 
zelišča v loncih.
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KAKO NAČRTUJEMO SVOJE ZASADITVE?
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Večina rastlin ljubi sonce. Brez dvoma 
lahko postavimo ljubiteljice sonca v kotičke, 
kamor sončni žarki ne prodrejo, a bodo tam 
manj cvetele. Rastline za senčno lego pa 
izpostavljene soncu lahko doživijo opekline in 
tudi propadejo.

Rastline za sonce

Najbolj odporne rastline za sonce: 
pelargonije, gavra, mleček, dipladenije, 
angelonija, bolivijska begonija, big in 
zmajeva krila, verbena, lantana, zlati 
kovanec, petunije, bidens, sončne vodenke, 
južnoafriška marjetka.

ZA IZBOR RASTLIN 
JE POMEMBNA LEGA 
BALKONA ALI TERASE

Listi razkrivajo

Vodnati, nežni in svetli listi so 
rajši v senci drugih rastlin (fuksija, 
gomoljne begonije).

Pisani listi z manj klorofila želijo 
svetlo mesto brez direktnega 
sonca (bršljan, slezenovec, hipoest, 
kaladij). 

Srebrnkasti, modri, sivi listi so 
zaščiteni in si želijo veliko sonca 
(žajbelj, sivka, rožmarin, dihondra, 
afriški smilj).

Mesnati sukulentni listi imajo v listih 
nakopičeno vodo, rastejo na suhem 
in vročem (sedumi, netreski).
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Najlepše 
kombinacije 
zasaditev za 
sončno lego:
• pelargonije, gavra in mleček
• surfinije, grenkuljica in 

grobeljnik
• sanvitalija, verbena in 

lobelija
• modri čudež v beli ali rožnati 

barvi in sivka
• grmasta, viseča in 

drobnocvetna suha roža,
• gazanija in bela nemesija
• kapucinka in neprava vanilija
• zlati kovanci, bidens in 

grmasta marjeta
• diascija, mimulus, rumena 

zajčja deteljica
• pisanolistna deteljica in 

čokoladna deteljica
• begonija, sladki krompir in 

različne okrasne trave
• bazilike, afriški smilj, žajbelj
• slezinec in pisana jabolčna 

meta
• kopriva, sanvitalija, gazanija 

in milijonski zvončki
• lotus, perila in pokončna 

pelargonija
• angelonija, nemesija in 

pijavčnica
• medena trava, skevola in 

bolivijska begonija
• milijonski zvončki, 

dipladenija in srebrna 
dihondra

• stipa in verbena
• merkadonija, sunsatia in 

sanvitalija
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Rastline za senco
Najboljše rastline za senčno lego so: fuksije, 
gomoljne begonije, vodenke, koprive, bakopa, 
deteljice, pijavčnice, hoste.

Najlepše kombinacije 
zasaditev za senčne balkone
• vodenke, hoste, pijavčnica
• rumena zajčja deteljica, fuksije
• akalifa, bacopa, rumenolistni origano
• lisasta mrtva kopriva, sladek krompir
• pisana bršljanasta grenkuljica, begonije
• pijavčnica, kopriva, nemesija, sladki krompir
• bakopa, begonija, hojhera, vodenka, torenija
• diascija, fuksija, vaniljevka, pisana tradeskancija

Pri izboru bodimo 
pozorni na posebnosti 
rastlin

Rastline, ki smetijo, ker odmetavajo 
cvetne lističe: pelargonije, begonije, 
lantana, grobeljnik.

Samočistilne rastline, katerim suhi 
cvetovi odpadejo: lobelije, sanvitalije, 
bakope, mekardonija, diascija, 
milijon zvončki, skevola, laurentija.

Rastline, ki ne smetijo, zato je 
potrebno cvetje odstranjevati: 
brahikoma, nageljni, asteriskus, 
osteospermum, marjetke, bidens, 
nekatere sorte surfinij.

Rastline, ki dobro prenašajo veter: 
različne trave, gavra.

Rastline z okrasnimi ali 
dekorativnimi listi: alternantera, 
deteljice, okrasne koprive, 
tradeskancija, hipoest, iresine.



Okrasno posodo, lonec ali korito izberemo v 
obliki in stilu, ki se najbolje poda k naši hiši 
oziroma stanovanju in okolici. Naravni materiali 
delujejo prijetno in domače, se praviloma ne 
pregrejejo in so dobri tudi za rastline. To so 
glineni, pleteni, leseni, kamniti lonci. Posode 
iz umetnih materialov bolje zadržujejo vodo, a 
niso rastlinam tako prijazne.

Izbira posode
Kombiniranje 
izbranih rastlin
Za preprosto kombiniranje lahko vsako 
izmed izbranih rastlin razdelimo v eno 
izmed 3 kategorij, ki jo imajo v zasnovi 
zasaditve:

VIŠINA – pokončno rastoče rastline, 
trave, plezave rastline: pokončne 
pelargonije, salvije, kasija, mleček, 
margerita, lavanda, vaniljevka, gavra, 
koprive.

RAVNINA – rastline, ki pokrijejo 
korito, kompaktne rasti: vodenke, 
lončni nagelj, suha roža, gazanija, 
osteospermum, deteljice…

DOLINA – povešave rastline, ki rastejo 
navzdol v podaljšku korit: sladki 
krompir, bršljanke, begonije-bolivijska 
in zmajeva krila, slak, dihondra, viseči 
javor, milijonski zvončki, petunije, 
viseči bambus, dipladenija …

S pravo kombinacijo vseh treh bo 
vsaka zasaditev uspešna.

Kaj sadimo skupaj
• Barvno skladne kombinacije v umirjenih 

tonih modre, bele in sive barve predstavljajo 
notranji mir.

• Različne rastline po obliki in strukturi z 
različnih koncev sveta v posodah iz naravnih 
materialov predstavljajo mix kultur.

• Pisane barve različnih cvetlic in zelenja 
predstavljajo ulični nered.



Rastline za balkonske zasaditve 
kombiniramo odvisno od arhitekture in 
ozadja. Izberemo lahko kontrastne ali pisane 
zasaditve. Sestavljamo barve, ki so si blizu v 
barvnem krogu  v svetlih in temnih odtenkih.

Topli barvni odtenki
Odtenki rumene, oranžne in rdeče barve 
posvetlijo in ustvarijo središčno točko 
balkona. Tople barve namreč oddajajo 
energijo in so idealne za preusmeritev 
pogleda na želeno mesto, obenem pa 
naredijo majhne površine navidezno 
večje. Uporabimo jih za poživitev 
dolgočasnih delov balkonov ali pa z 
njimi preusmerimo pogled z neprivlačnih 
elementov. Odlične so ob nevtralnem 
belem ali sivem ozadju.

BARVE
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Sorodne barve
Najlažje je kombinirati barve, ki so si blizu 
v barvnem krogu in sestavljati ton v tonu. 
Izberemo eno nosilno barvo in dodajamo 
svetlejše in temnejše tone. Na primer 
izberemo več odtenkov iste barve, kot 
so oranžna, rdeče-oranžna in  rožnato-
oranžna. Najprej izberemo prevladujočo 
barvo, ki jo zatem dopolnimo s sorodnimi 
toni. Prevladujoča barva naj krasi cvetove 
največjih in najbujnejših cvetlic.

Hladne barve
Z uporabo vijolične, nežno rožnate in  

modre barve cvetlic vizualno povečamo 
manjša območja. Hladne barve dajejo 
občutek sproščenosti in umirjenosti.

Komplementarne barve
Združevanje komplementarnih barv, ki so 

si na nasprotnih straneh barvne palete, 
je bolj zahtevno, a na ta način lahko 

poudarimo lepoto obeh odtenkov. Združimo 
vijolične in rumene ali oranžne odtenke, 

modre in oranžne ali rdeče. Zelena barva 
nam služi kot naravno polnilo in v vseh 

zasaditvah deluje nevtralno. Bela barva v 
zasaditvah kombinacijo umiri in osveži. 



Ob veliki želji za vrtnarjenjem in pridelavi 
zelenjave na balkonu je pogosto 
vprašanje, kako začeti in kaj kombinirati 
skupaj. Svoj vrt na balkonu si lahko 
sestavimo iz izbrane zelenjave, dišavnic 
in cvetlic. Najboljše, da v kombinacijo 
sestavljamo užitne cvetlice, kot so 
kapucinke, deteljice, ognjič.  

Paradižniku  dodamo: baziliko, koper, 
boreč, ognjič, pa tudi nizki fižol, zeleno, 
redkvice, čebulo. Citronasti timijan  bo 
zasaditvi  prispeval svež vonj, kapucinke  
pa dodatno barvo.  

K papriki ali čiliju kombiniramo plahtico, 
moljevko, drobnjak  in ognjič. 

Kumaram se lepo podajo sončnice, 
luštrek  in viseči slak. Jajčevcem  
dodamo še špinačo, pehtran, timijan  in  
žametnice ali kapucinke. 

Blitva je odlična za kombinacije zaradi 
stebel v rdeči, rumeni in beli barvi. K njej  
posejemo redkvice in nizki fižol, dodamo 
še temnolistni žajbelj in verbeno,  
pelargonijo ali bidens.

Večji lonec kot bomo izbrali, več 
možnosti imamo za različne kombinacije 
rastlin. Poleg tega velike posode ali 
korita zagotavljajo tudi najboljši vizualni 
učinek. V plitvejših koritih in skledah 
pa lahko pridelamo solate, redkvice, 
špinačo in čebulnice.

Teh nekaj idej za zasaditev v večje lonce 
ali globoke sklede, premera 40 - 50 cm, 
vam bo gotovo olajšalo delo.

ZELENJAVA NA 
BALKONU
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Od balkonskih rastlin pričakujemo, da v 
kratkem času veliko zrastejo in cvetoče 
tudi obilno cvetijo,  To lahko dosežemo le, 
če imajo ustrezne pogoje rasti in eden od 
najpomembnejših je kakovostna prst.

LASTNOSTI DOBREGA 
SUBSTRATA SO: 
• rastlinam mora dajati oporo in trdnost
• mora zadrževati in istočasno prepuščati 

vodo
• ostati mora zračen in rahel tudi po daljši 

uporabi
• biti mora brez škodljivcev in 

povzročiteljev bolezni
• omogočati mora dobro preskrbo s hranili

SAJENJE PO KORAKIH
Vse posode, lonci in korita potrebujejo 
odprtino za odtok odvečne vode. Na dno 
posode nasujemo drenažni material, kot 
so glinopor, koščki keramike ali prodec. 
Čez drenažni sloj položimo volneni filc 
ali vrtni flis. Nato posodo napolnimo s 
kakovostno zemljo.

Rastline najprej razporedimo na mesto, 
kjer bodo rasle v posodi in šele zatem 
zasajamo, najprej v ozadje potem v 
ospredje, najprej večje, vmes pa manjše. 
Na koncu vsa prazna mesta med 
rastlinami zapolnimo s prstjo, jo rahlo 
pritisnemo k rastlinam in zalijemo.

FAZA 1: IZBIRA ZEMLJE IN SAJENJE
KLJUČNO JE IZBRATI KAKOVOSTNO ZEMLJO

Premer 
lonca

25 cm

35 cm 

40 cm 

45 cm 

60 cm 

Okvirna količina 

zemlje (odvisno 

od globine)

5 L

10 L

12 L

18 L

49 L
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Koliko zemlje 

potrebujemo?



Za zasaditve z zelenjavo, zelišči ali mini 
sadnimi drevesi izberemo Bio Plantella 
Organsko zemljo za BIO vrt in cvetje, 
saj ima poleg vseh značilnosti vosoko 
kakovostnega substrata še ključne 
prednosti za vzgojo zelenjave in zelišč v 
loncih: 
• Je iz povsem naravnih sestavin, zato je 

odlična za bio pridelavo,
• njena idealna kombinacija treh šot 

zagotavlja optimalen vodno-zračni režim 
• je bogata z organskimi hranilnimi 

snovmi za bujne in zdrave rastline.
• S sestavo 

omogoča 
preprosto 
vzgojo sočne in 
vitaminsko polne 
domače zelenjave 
in zelišč.

ORGANSKA ZEMLJA
Zakaj izbrati 5-komponentno zemljo za 
balkonske rastline Plantella Balkonia:
• Z najkakovostnejšimi huminskimi 

šotami in zelenim kompostom rastlinam 
zagotavlja veliko organskih hranil.

• Z vsemi potrebnimi minerali in hranili 
deluje takoj, učinek je dolgotrajen.

• Z rastlinskimi BIO vlakni zadržuje vodo 
in hranila v območju korenin, da so 
rastlini najlažje dostopni.

• Z dodatkom guana rastlinam omogoča 
boljšo rast in razvoj.

• Z aktivatorji 
cvetenja rastline 
spodbudi k razvoju 
več cvetnih 
nastavkov, s tem 
pa k bujnejšemu 
cvetenju oziroma 
olistanosti rastlin.

BALKONIA
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Testirana  

učinkovitost: 
Pri uporabi zemlje Plantella Balkonia v 

primerjavi z ostalimi substrati so testi 

pokazali statistično značilne razlike v:

• zmožnosti zadrževanja vode 

in zračnosti

• boljšem ukoreninjenju rastlin

• večjem številu socvetij 

na rastlini



FAZA 2: NEGA IN GNOJENJE 
GNOJENJE NAŠIH RASTLIN NA BALKONU 

Rastline

Zelenjava

Zelišča

Sadje

Okrasne 
balkonske 
rastline

Priporočeno 
tekoče gnojilo

Bio Plantella Vrt

Bio Plantella Vrt

Bio Plantella Vrt

Plantella Cvet 
ali Plantella List

Čas 
uporabe

Na 10 – 14 dni

Na 3 tedne

Na 10 – 14 dni

1x tedensko

Zalivanje
za 1 L vode

20 – 40 ml

20 ml

30 ml

15 ml

Škropljenje po listih
za 1 L vode

15 ml

10 ml

10 ml

10 ml

Tabela uporabe:

Le kdo od vas ljubiteljev rastlin si ne želi, 
da bi bile vaše rožice na balkonu tako 
čudovite, da bi vzele dih vsakomur, ki bi 
se zagledal vanje. Sanje so eno, realnost 
pa je lahko popolnoma drugačna. 

V kakovostni zemlji je dovolj hranil za 
začetno rast sadik, čez približno mesec 
dni pa je potrebno vaše ljubljenke 
dognojevati. Najbolj priporočljiva 
so tekoča gnojila, ki imajo poleg 
dušika, fosforja in kalija dodane še 
mikroelemente, kot sta bor in železo ter 
vitamine, ki povečujejo odpornost rastlin. 

Z rednim dognojevanjem s tekočim 
gnojilom za balkonske rastline Plantella 
Cvet z dodanimi 11 vitamini, morskimi 
algami in aktivatorji cvetenja podpiramo 
bujno in dolgo cvetenje. Za zelene 
strukturne rastline uporabimo gnojilo 
Plantella List, ki ima prilagojena hranila 
zelenim rastlinam.

Z rednim dodajanjem organskega 
tekočega gnojila na osnovi morskih alg 
Bio Plantella Vrt pa občutno izboljšamo 
rast, odpornost in povečamo pridelek 
organske zelenjave, zelišč in sadja.

Gnojimo lahko tako, da gnojilo dodamo 
zemlji za zalivanje ali s škropljenjem po 
listih.
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Testirana  

učinkovitost: 
Testi učinkovitosti izdelkov so v 

primerjavi z ostalimi tekočimi 

gnojili za balkonske rastline pokazali 

statistično značilne razlike v:

• velikosti in višini rastline

• večjem številu socvetij

• tudi s 50 % boljše razvitimi 

koreninami

Zakaj uporabiti tekoča gnojila, ki vsebujejo morske 
alge in vitamine?
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• Z gnojili, ki vsebujejo morske alge in vitamine, spodbudimo rast korenin, cvetenje 
(rastline zacvetijo prej in cvetijo bujneje) ter povečamo in izboljšamo pridelek sadja 
ali zelenjave.

• Rastline so imune na stresne situacije, kot so suša, mraz, vročina, veter, hitre 
vremenske spremembe in neprilike, napad škodljivcev in bolezni. 

• Gnojila z morskimi algami pospešujejo regeneracijo rastlin. 

• Izboljša se fotosinteza.



Primerna raven vlage spodbuja zdravje 
rastlin, kar pomeni manjšo dovzetnost 
za škodljivce in bolezni, več cvetenja ali 
oblikovanja plodov in večjo odpornost 
na vremenske vplive, kot je nihanje 
temperature ali veter.

Zalivamo glede na zunanjo temperaturo 
in vrsto rastline. Preveč vode v tleh izriva 
kisik in povzroči gnilobo korenin. Premalo 
zalivanja pa ima za posledico sušenje 
rastline in zemlje.

Načini zalivanja
Zalivanje z deževnico: je najboljše. Voda 
ne vsebuje klora in drugih kemikalij.

Zalivanje s postano vodo: v večjo posodo 
nalijemo vodo, ki jo pustimo najmanj 24 ur, 
da se klor posede na dno posode in se 
voda segreje na primerno temperaturo. Za 
zalivanje uporabimo vodo z vrha.

Mikro zalivalni sistem: Kapljično namakanje 
s porozno cevjo, položeno po vrhu zemlje 
ali s kapljalniki ob vsaki rastlini.

Korita z vodno rezervo so rešitev za bolj 
poredko zalivanje rastlin, ki morajo biti 
pod streho, drugače v primeru velikih 
padavin pride do zasičenja 
z vodo, ki povzroči 
gnilobo.

ZALIVANJE
Kako preverimo, ali je 
zemlja suha?

Začnemo z opazovanjem zemlje v 
posodi: suha zemlja je svetlejše barve 
kot vlažna. 

Če se zdi suha na otip, potisnimo prst 
2,5 cm globoko in če je suha tudi na 
tej ravni, potrebuje zalivanje.

Znaki premokre prsti:
• sušenje rastline
• gnitje korenin
• rumenenje spodnjih listov
• venenje

Znaki pomanjkanja vode:
• venenje
• zvijanje in povešanje listov
• rjavenje listov
• poleganje rastline
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FAZA 3: POGOSTE TEŽAVE Z BALKONSKIMI 
ZASADITVAMI IN IN KAKO JIH REŠUJEMO
LISTNE UŠI GOSENICE
PROBLEM
Listi rastlin se zaradi srkanja sokov 
razbarvajo, porumenijo, se izbočijo 
navzgor, kodrajo, zvijajo, ali se na 
njih pojavijo različni izrastki – šiške, 
mehurji. Ker listne uši izločajo sladko 
lepljivo mano, se na rastlinah lahko 
pojavi ogromno mravelj.

REŠITEV
Za ugotovitev pojava napada 
rastlinskega škodljivca uporabimo 
Bio Plantella rumene lepljive ploščice 
v obliki metuljčkov, ki s preizkušeno 
rumeno barvo privlačijo škodljivca, 
da se nanje nalepi. Takoj ko opazimo 
listne uši, jih kontaktno poškropimo z 
ekološkim insekticidom Bio Plantella 
Kenyatox. Ta jih uniči takoj.

PROBLEM
Na naših rastlinah vidimo zavite, 
porozno požrte liste, na spodnji strani 
listov lahko opazimo jajčeca, pa tudi 
gosenice.

REŠITEV
Takoj ko opazimo gosenice, jih 
temeljito kontaktno poškropimo z 
ekološkim insekticidom Bio Plantella 
Kenyatox. Ta jih uniči takoj.
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PROBLEM
Mušice rastlinjakovega ščitkarja 
se zadržujejo v senci na spodnji 
strani listov. Radi napadajo angleške 
pelargonije, fuksije in surfinije. 
Ker sesajo rastlinske sokove, listi 
porumenijo in odpadejo. Insekti izločajo 
medeno roso, na katero se naselijo 
glivice, ki povzročajo še sajavost rastlin.

REŠITEV
Za ugotovitev pojava napada 
rastlinskega škodljivca uporabimo 
Bio Plantella Rumene lepljive ploščice 
v obliki metuljčkov, ki s preizkušeno 
rumeno barvo privlačijo škodljivca, da 
se nanje nalepi. Pomaga tudi redna 
rastlinska higiena, t. j. stalni vizualni 
pregled, odstranjevanje in uničenje 
vseh naseljenih rastlinskih ostankov. Če 
zaznamo škodljivca, takoj poškropimo 
z naravnim insekticidom Bio Plantella 
Kenyatox. 

RASTLINJAKOV ŠČITKAR 
ALI BELA MUŠICA

TRIPSI ALI RESARJI
PROBLEM
Na brstih in mladih poganjkih opazimo 
zvijanje mladih listov in deformacije 
plodov, na napadenih cvetovih se 
pojavijo značilne, največkrat bele pege, 
na listih pa bledo rumena območja. 
Poleg tega, da tripsi srkajo rastlinski 
sok in tako izčrpavajo rastline, spadajo 
med pomembne prenašalce virusov, in 
lahko v vročih poletjih povzročijo veliko 
škode.

REŠITEV
Tripse zatiramo z uporabo ekološkega 
insekticida Bio Plantella Flora verde. 



PROBLEM
Na zgornjih straneh listov opazimo 
koprenasto prevleko bele barve, ki se 
hitro širi po rastlini. Napadeni listi se 
zvijajo, prizadeti popki pa se težko 
odpirajo.

REŠITEV
Na pepelovko bodo rastline bolj 
odporne, če jih bomo že spomladi 
začeli redno tedensko krepiti z 
naravnimi pripravki iz njivske preslice 
Bio Plantella Natur. Pripravek je povsem 
naraven in deluje na samo rastlino 
tako, da okrepi celične stene rastline 
ter na ta način otežkoči vstop glivam v 
rastlino.

PEPELASTE PLESNI 
ALI PEPELOVKEPROBLEM

Napadena rastlinska tkiva postanejo 
najprej sveto rjava, nato pa se na njih 
razvije mišje siva prevleka iz trosišč. 

REŠITEV
Varstvo pred sivo plesnijo je vezano 
predvsem na rastlinsko higieno. Vselej 
bodimo pozorni, da v bližini nasada ni 
odmrlih rastlinskih delov, na katerih 
se bolezen najprej pojavi. Pomaga 
preventivno škropljenje rastlin z Bio 
Plantella Natur. Ekološki pripravek 
deluje na osnovi njivske preslice, 
ki povečuje in debeli celično steno 
rastline ter na ta način preprečuje vdor 
povzročitelja bolezni v tkivo rastline. 

SIVA PLESEN

PROBLEM
Poleti, ko se deževna obdobja zelo hitro 
izmenjujejo s toplimi sončnimi dnevi, se 
na listih pelargonij pojavijo krastice, ki 
včasih razpokajo. Listi porjavijo, rastline 
pa izgubijo svoj pravi čar.

REŠITEV
Plutavost preprečimo tako, da rastlin 
ne zalivamo s hladno vodo, zalivamo 
vedno le zgodaj zjutraj ali pozno 
zvečer, pri tem pa smo tudi pozorni, da 
ne omočimo listov. Če pa je plutavost 
posledica napada škodljivcev, rastline 
natančno poškropimo z ekološkim 
insekticidom Bio Plantella Kenyatox.

PLUTAVOST

19



Strokovnjaki po naravi

Vrtnarite z nami.    080 81 22    Plantella.si

SAJENJE
• Plantella Balkonia
• Bio Plantella 

Organska zemlja

ZAŠČITA
• Bio Plantella Kenyatox 
• Bio Plantella rumene 

ploščice metuljčki
• Bio Plantella Natur

GNOJENJE
• Plantella Cvet 1 L
• Plantella List 1 L
• Bio Plantella Vrt 1 L

DO BUJNIH BALKONOV 
PREPROSTO KOT 1, 2, 3 

S PLANTELLO


