
RECEPT ZA VZGOJO PARADIŽNIKOV Z NEEMOM 

 

NEEM je idealna hrana za vaš paradižnik, ki bo poskrbel, da bo rastlina zdrava, z bogatim pridelkom in 
izjemnega vonja in okusa. 

 

Uporaba: Ob sejanju posujte okrog vsakega semena eno žlico neem cakea, ki ga zelo narahlo vdelate 
v zemljo (delno naj ostane tudi na površju). Postopek prvič ponovite okrog vsake sadike na 4-6 
tednov (samo nanesete na zemljo okrog sadike in rahlo vdelate (samo po vrhnji plasti zemlje, da se 
ne poškodujejo korenine) po prvem nanosu. Pomembno je, da postopek ponovite tudi ob koncu 
sezone oz. ko pridelka ni več (po tem, ko so pridelki že vidni, postopek izvajate na 8 tednov). Če se v 
vmesnem obdobju na zemlji, na kateri je neem cake, pojavi plesen, jo rahlo prekopljite in pustite, da 
zadiha. Primerno za uporabo na prostem kot tudi v plastenjaku. 

 

Poleg neem cake-a občasno uporabite tudi neem tonic kot zaščito za liste rastlin.  

 

NEEM IN VPLIV NA ŠKODLJIVCE IN BOLEZNI PARADIŽNIKOV: 

  

ZGODNJI OŽIG oz. PARADIŽNIKOVA PLESEN (prvi znak plesnivosti): se najprej pojavi na spodnjih 
(najstarejših) listih, listi porumenijo, na listih se pojavijo temnejši madeži s koncentričnimi krogi. 
Plesen pogosto prezimi v zemlji, lahko jo dobimo tudi s semeni. 

Rešitve proti plesnivosti: Po koncu sezone in pred prvim sajenjem vedno uporabite neem cake 
gnojilo, ki zaradi svoje optimalne organske strukture in počasnega razkrajanja dušika zemljo temeljito 
pripravi na novo sezono. V času sezone se postopek ponavlja na 4-6 tednov, glede na zgoraj opisan 
način. 

Plesen se razvije v vlažni zemlji, zato se svetuje, da zemljo pred sajenjem (vsaj 14 dni prej) pokrijete s 
plastično folijo, ki bo po eni strani skozi spustila sonce, po drugi strani pa toplote ne bo spustila ven in 
bo tako zemlja pred sajenjem ostala topla. Problem je, da večkrat sejemo v vlažno zemljo. Po odkritju 
plastike zemljo, v katero ste že pred tem vdelali neem cake, temeljito prekopljite in potem ste 
pripravljeni za pričetek sajenja plodovk (poleg paradižnikov spadajo sem tudi jajčevci, kumare in 
paprike). 

 

ČRNA LISTNA PEGAVOST: napada le liste paradižnikov, na udaru so vedno najstarejši listi. Simptomi 
bolezni so majhne črne lise, ki so vidne tako na zgornji kot spodnji strani listov. Lise s širjenjem 
bolezni zrastejo in se spremenijo v sivo-rjavo barvo in ob nezdravljenju povzročijo odpadanje listov in 
zavirajo razvoj plodov. 

Rešitve za pegavost: uporabite neem tonic, ki vsebuje močno koncentrirano čisto neemovo olje 
(redčite ga z vodo: 5 do 10 ml na liter tople vode). Postopek ponavljajte tedensko, v obdobju 4-6 
tednov.  

POZNI OŽIG OZ. POZNA PARADIŽNIKOVA PLESEN: prizadane tako liste kot sadeže oz. plodove 

paradižnika. Ta vrsta plesni se širi izredno hitro in zahteva takojšnje ukrepanje. Bolezen 

prepoznamo po mastnem videzu in nepravilnih oblikah sivih lis na listih. Na posameznih mestih po 
listu se lahko razvije tudi obroč bele plesni, še posebej v mokrem vremenu.  Lise povzročijo suhe in 



papirnate liste, preden le ti pričnejo odpadati. Počrnela območja se lahko pojavijo tudi na steblih 
rastline. Tudi sadeži razvijejo mastne sive lise, velikih nepravilnih oblik. 

Ta vrsta plesni je zelo trdovratna in zlahka preživi zimo, če le-ta nima zmrzali. Bolezen se širi 

tudi na krompir (tako na gomolje kot semena), zato v primeru pojava bolezni ne shranjujte 

gomoljev ali semen za drugo sezono. 

Rešitve za pozno paradižnikovo plesen: uporabite neem tonic, ki vsebuje močno koncentrirano 
čisto neemovo olje (redčite ga z vodo: 10 ml na liter tople vode). Postopek ponavljajte tedensko, v 
obdobju 6-8 tednov. V primeru hudega razmaha bolezni pred nanosom neema, poskrbite za 
odstanitev poškodovanih rastlin. Predlagamo preventivno gnojenje z neemom (tako cake kot tonic), 
da se vam težava sploh ne pojavi in vzgojite zdrav in sočen paradižnik. 

BELA GNILOBA: se kaže kot bela plesen, ki se razvija ob steblu v bližini zemlje. Prepoznamo jo po 
obarvanosti stebla z obeh strani. Bolezen napada steblo paradižnika in onemogoča rastlini ustrezen 
dostop do vode in hranil iz zemlje. Mladi paradižniki se hitro posedejo proti zemlji in ovenejo.  

Rešitve za belo gnilobo: uporabite neem cake, da zemljo še dodatno napolnite s hranili. Neem 

cake zmešajte tudi z vodo in pripravite škropilo ter poškropite po steblih. Postopek 

ponavljajte 1x tedensko, vse dokler težave ne izginejo.  

VERTICILIJSKA UVELOST PARADIŽNIKA: Ime je včasih zavajujoče, saj listi lahko postanejo rumeni, 

suhi in nikoli dejansko ne uvenejo. Uvelost povzroča plesen iz zemlje in lahko prizadane številne 

zelenjadnice. Uvelost paradižnika prepoznamo po upognjenosti listov v najtoplejšem delu 

dneva in izboljšanjem preko noči, rumenenju ali rjavenju listov ali stebel, ki se vedno prične 

pri najstarejših listih (blizu zemlji). Rastlini je s tem onemogočen ustrezen dostop do vode in 
hranil iz zemlje. 

Rešitve za uvelost paradižnika: ker plesen lahko ostane v zemlji tudi več let, je dejansko 

najbolj učinkovito kolobarjenje rastlin. Med sezono uporabljamo isti postopek kot pri beli 

gnilobi. Uničene rastline čimprej odstranimo. 

RASTLINE, KI JIH GOJIMO POLEG PARADIŽNIKOV: amarant, šparglji, bazilika, fižol, kadulja, korenje, 
zelena, drobnjak, kumare, česen, limonina trta, solata, ognjič, meta, čebula, peteršilj, grah, žajbelj  

RASTLINE, KI NE SMEJO BITI  POLEG PARADIŽNIKOV: zeljnice (brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetača, 
koleraba) 

Paradižnik, jajčevci, paprike in krompir vsi spadajo v družino plodovk, ki jih lahko napada ista plesen 
(zgodnja ali pozna plesen), zato se izogibajte sajenja rastlin skupaj vsaj v obdobju prvih treh let. 
Sajenje paradižnika in krompirja eden poleg drugega lahko povzroči večjo dovzetnost krompirja za 
razvoj plesni. 

 


