
          
 

 

 Jícha z přesličky 

Halka Kwolková 

 

Preparation of the organic fertilizer /horsetail/ 

         Příprava přeslíčkové jíchy  

 

Horsetail is rich in silica (SiO2). It strengthens disease resistance. It is 

used against fungal diseases, especially rust, black spots on roses, 

moniliosis, peach and mold curls. 

Přeslička je bohatá na oxid křemičitý (SiO). Posiluje odolnost vůči 

chorobám. Používá se proti houbovým chorobám, zejména rzi, při 

černých skvrnách na růžích, monilióze, kadeřavosti broskvoní  a 

plísním.  

 

The production  process: 

Pick up green parts of the plants, chop them to smaller pieces and put them 

in a container – use plastic/glass/ceramic container, never use metal one. 

Nasbíráme zelené části rostlin, natrháme je na menší kousky a 

vložíme do nádoby - nikdy ne do kovové. 



          

 

 

 

 

 

1/3 to ½ of the container should be filled up with the plants. 

Rostliny by měly zaplňovat 1/3 až 1/2 nádoby. 

 



          

 

 

 

Add rainwater so that the mixture level remains about 10 cm below the 

container top. Bear in mind that during the fermentation process the 

organic fertilizer increases its volume when foaming. 

Zalijeme deštovkou tak, aby nad hladinou zbylo asi 10 cm. Je třeba 

počítat s tím, že zákvasy pění. 

 



          

 

 

Cover the container with cloth or mesh so that no animals fall inside. 

Put the container in a sunny place. Mix it every day. 

Nádobu překryjeme kouskem pletiva, aby do ní nespadli různí 

živočichové. Dáme na slunné místo. Nejlépe denně 

promícháváme. 

 

 

 

Process of fermentation is ready when bubbles are no longer 

released. Organic fertilizer is ready within 10 – 20 days. 

Kvašení je ukončeno tehdy, když se bublinky již neuvolňují. 

Jícha je hotová za 10 - 20 dnů. 

 



          

Dilute the fertilizer in ratio 1:10 before the usage. 

Před použitím je potřeba roztok jíchy naředit a to v poměru 

1:10. 

 

Use the organic fertilizer during the blooming and fruit formation. 

Do not use the organic fertilizer when the fruit or vegetable ripens. 

Jíchou zaléváme rostliny hlavně v době kvetení a tvorby plodů. 

Při dozrávání již nepřihnojujeme. 

 

Water fruit trees/shrubs once per season, no later than at the end of 

July. 

Ovocné keře stačí zalít 1x za sezonu, nejpozději koncem 

července. 

 

 

 

 


