
Cicadela e traça Maceração (1 kg em 10 litros 
de folhas e caules), filtrar e 
diluir a 10% antes de aplicar

Diluição 10% (1 litro para 
10 litros de água)

Repelente de insectos e 
mamíferos

Maceração (por 10 dias de 
1 kg em 10 litros), filtrar e diluir 
a 20% antes de aplicar

Diluição 20% (2 litros para 
20 litros de água)

Pulgões verdes Decocção (ferver 8 folhas 
picadas num litro durante 20 
minutos, repousar 12 horas), 
filtrar e aplicar puro

Repelente
de insectos

Maceração (1 kg em 10 litros), 
filtrar e diluir a 10% antes de 
aplicar

Diluição 10% (1 litro para 
10 litros de água)

Mosca branca Maceração de folhas (80 g para 
1 litro), filtrar e diluir a 20% 
antes de aplicar

Diluição 20% (2 litros para 
20 litros de água)

Repelente
de insectos

Infusão (100 g num litro de 
água), filtrar e pulverizar pura

Repelente
de insectos

Maceração (1 kg para 10 litros), 
filtrar e aplicar puro

Repelentes de insectos 
(pulgões, mosca 
branca, ácaros, mosca 
da cenoura)

Maceração (70 g de flores secas 
para 10 litros de água) filtrar e 
diluir a 20% antes de aplicar

Infusão (30 g em 2 litros), filtrar 
e aplicar puro

Aplicar de manhã cedo 
ou ao final do dia

Diluição 20% (2 litros para 
20 litros de água)

UTILIZAÇÃO TIPO DE PREPARADO OBSERVAÇÕESPLANTA A USAR

Aprenda a tratar plantas com plantas REPELENTES DE INSECTOS

Piretro (Tanacetum cinerariifolium)

Urtiga (Urtiga dioica)

Feto (Pteridium aquilinum)

Arruda (Ruta graveolens)

Arruda (Ruta graveolens)

Consolda (Symphytum officinalis)

Absinto (Artemisia absinthium)

Lavanda (Lavandula officinalis)



Reforço das defesas Maceração (1 kg de folhas e 
flores em 10 litros de água), 
filtrar e diluir a 5-10% antes de 
pulverizar

Diluição 5% (5 cl para 
1 litro de água)

Estimulante foliar Maceração (1 kg de folhas 
e flores em 10 litros de água), 
filtrar e diluir a 5% antes de 
pulverizar

Diluição 5% (5cl para 1 litro 
de água)

Estimular a actividade 
microbiana do solo

Maceração (1 kg de folhas 
e flores em 10 litros de água), 
filtrar e diluir a 5-20% antes 
de pulverizar

Aplicar no início da 
Primavera ou início 
do Outono

Diluição 5% (5cl para 1 litro 
de água)

Estimular a actividade 
microbiana do solo

Maceração (1 kg de folhas 
e flores em 10 litros de água), 
filtrar e diluir a 10-20% antes 
de pulverizar

Aplicar no início da 
Primavera ou início do 
Outono

Diluição 10% (1 litro para 
10 litros de água)

Aprenda a tratar plantas com plantas

Míldio da batata Maceração (1 kg de folhas 
e flores em 10 litros de água), 
filtrar e diluir a 10% antes de 
pulverizar

Diluição 10% (1 litro para 
10 litros de água)

Fungicida preventivo Decocção (50 g seca em 
5 litros de áqua quente durante 
1 hora), filtrar e diluir a 20% 
antes de aplicar

Pulverizar da Primavera 
ao Verão quando o tempo 
estiver mais fresco

Diluição 20% (2 litros para 
20 litros de água)

UTILIZAÇÃO TIPO DE PREPARADO OBSERVAÇÕESPLANTA A USAR

Aprenda a tratar plantas com plantas

Aprenda a tratar plantas com plantas

ESTIMULANTES (FERTILIZANTE)

FUNGICIDA

OUTROS USOS

Cavalinha (Equisetum arvense)

Salva (Salvia officinalis)

Consolda (Symphytum officinalis)

Urtiga (Urtiga dioica)

Urtiga (Urtiga dioica)

Cavalinha (Equisetum arvense)


