2) ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ ΕΓΧΥΜΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Παραςκευι:
 Σε ζνα βαρζλι (ι ζνα δοχείο ανάλογα με τθν ποςότθτα εγχφματοσ που κζλουμε να
φτιάξουμε) βάηουμε 1 μζροσ φρζςκιασ τςουκνίδασ και 10 μζρθ νερό (κατά
προτίμθςθ βρόχινο). Αυτό πρακτικά μποροφμε να το πετφχουμε άμα γεμίςουμε το
βαρζλι με τςουκνίδα μζχρι τθ μζςθ (τθν πατικϊνουμε λίγο) και ςυμπλθρϊςουμε
μζχρι πάνω με νερό. Μποροφμε τθν τςουκνίδα να τθν βάλουμε μζςα ςε ζνα ςακί
για να μπορζςουμε μετά να τθν αφαιρζςουμε πιο εφκολα (ςκεφτείτε ότι φτιάχνετε
ζνα τςάι ςε μεγάλθ ποςότθτα!) ϊςτε να μθν μείνουν υπολείμματα του φυτοφ ςτο
τελικό μασ διάλυμα τα οποία μπορεί βουλϊςουν τθν ψεκαςτιρα μασ.
 Σκεπάηουμε το δοχείο με ζνα καπάκι ,κατά προτίμθςθ ξφλινο
 Αφινουμε το δοχείο ςτον ιλιο για 2 εβδομάδεσ ανακατεφοντασ κακθμερινά
 Μετά από κάποιεσ θμζρεσ το διάλυμα κα αρχίςει να αφρίηει και κα αποκτιςει
ζντονθ άςχθμθ μυρωδιά
 Όταν ςταματιςει να αφρίηει (μετά από περίπου 10-14 θμζρεσ, ανάλογα με τισ
κερμοκραςίεσ που επικρατοφν) το ζγχυμα μασ είναι ζτοιμο!
 Στθ ςυνζχεια αφαιροφμε τθν τςουκνίδα και μεταφζρουμε το δοχείο ςτθ ςκιά.
 Το διάλυμα αυτό αποκθκεφεται και μποροφμε να το χρθςιμοποιοφμε όλθ τθν
καλλιεργθτικι περίοδο
 Με το μίγμα αυτό ψεκάηουμε τα φυτά αραιϊνοντασ το με το τριπλάςιο μζχρι
εξαπλάςιο νερό. Όςο πιο τρυφερά είναι τα φυτά τόςο μεγαλφτερθ αραίωςθ
χρειάηεται. Η αραίωςθ εξαρτάται επίςθσ από το πόςο «δυνατό» το ζχουμε φτιάξει.
Καλό είναι να δοκιμάηουμε το ζγχυμα ςε ζνα φυτό ή ςε ζνα τμήμα του και με τον
τρόπο αυτό να ρυκμίςουμε και τθν αραίωςθ που κα χρθςιμοποιιςουμε
 Καλό είναι να ψεκάηουμε αργά το απόγευμα ή πολφ νωρίσ το πρωί
 Επαναλαμβάνουμε τον ψεκαςμό κάκε 3-4 θμζρεσ για όλθ τθν καλλιεργθτικι
περίοδο
 Αποφεφγουμε να ψεκάηουμε πολφ νεαρά φυτά!
Το ζγχυμα τθσ τςουκνίδασ δφο εβδομάδων, χρθςιμοποιείται με ςκοπό:
 Να αναηωογονιςει τα φυτά μασ
 Να τα κάνει πιο ανκεκτικά ςε τυχόν μελλοντικζσ προςβολζσ.
 Να λιπάνουμε τα φυτά μασ (το ζγχυμα είναι πλοφςιο ςε άηωτο). Για αυτό το ςκοπό,
αραιώνουμε το ζγχυμα με δεκαπλάςιο νερό και ποτίηουμε τα φυτά ςτισ ρίηεσ τουσ.
Υπάρχουν μερικοί βιοκαλλιεργθτζσ που καταφζρνουν να ζχουν υγιι φυτά χωρίσ κανζνα
άλλο ράντιςμα, εκτόσ αυτό το δυναμωτικό τθσ τςουκνίδασ!

