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Nega tal in gnojenje EKO vinogradov

Plantonic dviguje naravno odpornost in kondicijo rastlin, veča tržni pridelek  
in kakovost pridelka. Omogoča uspešno pridelavo po BIO normativih.

Vsebuje izvlečke velike koprive (Urtica dioica), vrbe (Salix vimi-
nalis), ekstrakt sončničnega olja in pomožne snovi (emulga-
torje in stabilizatorje).
Z dvigom splošne odpornosti so rastline manj dovzetne za bio-
tične in abiotične omejitvene dejavnike rasti in razvoja, zato je: 
• signifikantno zmanjšan pojav značilnih bolezni,
• zmanjšana dovzetnost za škodljivce in
• izboljšana toleranca na neugodne, z vremenom pogojene 

rastne razmere.

Škropljenje opravljamo od zgodnjih razvojnih faz v večkratnih, 
7 do 14 dnevnih ponovitvah. Kulture, ki jih gojimo za pridelek, 
ne tretirati v času glavnega cvetenja; ne tretirati v vročini in 
intenzivnem sončnem obsevanju! Ne mešati z olji in moči-
li. Škropiti do dobre omočenosti rastlin. V primeru močnega 
dežja prej kot uro po nanosu, škropljenje ponoviti.
Pakiranje: 250 ml, 1 l in 20 l

Kalijevo vodno steklo pripravek namenjen krepitvi  
vseh sadnih vrst, drevnin ter vinske trte

Biofa Kalijevo vodno steklo je utekočinjeno steklo z 8,5% 
K

2
O in visokim (20%) deležem kremenčeve kisline (SiO

2
); po-

membnih gradnikov celičnih sten rastlin brez pomožnih snovi 
in dodatkov. Škropljenje rastlin vzpodbuja tvorbo čvrstejšega 
celičnega tkiva ob istočasnem dovajanju rastlinskega hranila 
kalija.
 

Škropljenje med in ob zaključku cvetenja odsvetujemo zara-
di možnosti osipanja cvetov. Ne škropimo v času močnega 
sončnega sevanja in visokih temperatur!
Pripravek lahko mešamo z bakrenimi in žveplenimi pripravki 
ter rastlinskimi in kompostnimi ekstrakti. Pripravek ne smemo 
mešati s pripravki na osnovi kislih glin.
Pakiranje: 5 l in 20 l

Myco-Sin    50-100% aluminijev sulfat
Myco-Sin spodbuja odpornost in vitalnost rastlin, občutljivih 
na peronosporo, rdeči listni ožig in črno listno pegavost. Za 
dosego učinka je potrebna redna obnova škropilne obloge v 
predvidenih razmikih oziroma po močnejših padavinah in pra-
vočasen nanos na novi prirast. 

Se dobro meša s sredstvi na osnovi močljivega žvepla in BT in-
sekticidi. Škropilno brozgo je potrebno uporabiti neposredno 
po pripravi. Ker je reakcija škropilne brozge močno kisla (pH 
3,4 - 3,8), ni dovoljeno mešanje z alkalnimi sredstvi.
Pakiranje: 100 g, 1 kg in 25 kg

Vitisan   kalijev hidrogen karbonat KHCO3

Sredstvo VITISAN se uporablja kot preventivni kontaktni fun-
gicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za 
zmanjševanje okužb z oidijem vinske trte (Uncinula necator) 
v odmerku od 3 do 12 kg/ha. Odmerek sredstva in volumen 
vode se prilagodi rastnemu stadiju trte kot sledi:
• osnovni odmerek je 3 kg/ha ob uporabi največ 400 L vode/

ha, 
• v razvojni fazi začetek cvetenja (BBCH 61) je 6 kg/ha ob 

uporabi največ 800 L vode/ha,
• v razvojni fazi začetek razvoja jagod (BBCH 71) je 9 kg/ha ob 

uporabi največ 1200 L vode/ha,

• v razvojni fazi, ko so jagode v velikosti graha (BBCH 75) je 
12 kg/ha ob uporabi največ 1600 L vode/ha. 

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šest krat 
v eni rastni dobi, v razmiku od 3 do 7 dni, pri čemer skupni od-
merek na hektar v eni sezoni ne sme presegati 63 kg sredstva 
VITISAN. 
Sredstvo VITISAN je lahko fitotoksično za nekatere sorte trte, 
zato se je pred uporabo sredstva glede morebitne fitotoksič-
nosti treba posvetovati z zastopnikom ali distributerjem. 
Karenca: 1 dan za vinsko in namizno grozdje. 
Pakiranje: 100 g, 1 kg in 25 kg

Algovital Plus   naraven biostimulator iz rjavih morskih alg
Kompleksna sestava za večanje odpornosti na bolezni in ško-
dljivce, izboljšanje kaljenja, oplodnje in zavezanosti plodov, 
zmanjšanje stresa rastlin (toča, suša, mraz), zvečan izkoristek 
talnih hranil.

Pred uporabo dobro pretresemo, vsebino večjih posod pa 
premešamo. Razredčimo z vodo na 0,5-1,0% koncentracijo 
(0,5-1,0 L/100 L vode). Odmerke povečujemo skladno s pri-
raščanjem listne mase. 
Pakiranje: 250ml, 1 l in 25 l

Cuprovin 50   50% baker (Cu)
Koncentrirano anorgansko mineralno gnojilo na podlagi ba-
kra (Cu), za dognojevanje vrtnin, poljščin, sadnega drevja, 
vinske trte, oljke, jagodičevja, paradižnika, krompirja, buč in 
kumar. Cuprovin 50 zagotavlja hiter razvoj, močne rastline 
ter obilen pridelek. Z njegovo uporabo so izboljšani encimski 

procesi, fotosinteza in sprejem hranil ter odpornost rastlin na 
bolezni. 
Gnojilo Cuprovin 50 uporabljamo za foliarno aplikacijo rastlin 
pri pomanjkanju bakra v odmerku 1 do 3 kg/ha.
Pakiranje: 35 g,  1 kg in 25 kg

Algo-Plasmin 100% naravni proizvod iz vitaliziranih rdečih morskih alg  
in sedimentnih mineralov

Uporabljamo ga v vinogradništvu, sadjarstvu, vrtnarstvu in po-
ljedeljstvu.
Škropljenje ali prašenje ponavljamo v 10-14 dnevnih, v pri-
meru akutnega pojava bolezni ali škodljivcev pa v krajših, 5-7 
dnevnih razmikih. Za doseganje učinkovite preventivne zaš-
čite rastlin s škropljenjem ali prašenjem pričnemo v zgodnjih 
razvojnih fazah (s pričetkom rasti in razvoja listov). Najboljše 

učinke dosežemo ob uporabi v sončnem vremenu. Algo-
-Plasmin smemo mešati s pripravki za varstvo rastlin (npr. 
fungicidi za zatiranje bolezni).
Odmerek: 30 - 40 g/10 L vode (0,3 - 0,4% koncentracija) za 
škropljenje rastlin in  2 - 3 kg/100 m² za prašenje rastlin. 
Pakiranje: 250 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg

Agree WG selektivni insekticid na podlagi mikroorganizmov  
(Bacillus Thuringiensis var. Aizawai 50 %)

Sredstvo se uporablja za zatiranje:
�� križastega in pasastega grozdnega sukača na trti za pride-

lavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku 0,75 kg/
ha,
�� gosenic škodljivih metuljev (Lepidoptera spp.) 
�� na vrtninah iz skupine plodovk (plodovke iz družine 

razhudnikov in bučnice z užitno in neužitno lupino), 
gojenih v zaščitenih prostorih, v odmerkih 0,5-1 kg/ha, 
�� na listnatih in stebelnih vrtninah ter vrtninah iz skupin 

kapusnic, gomoljnic, korenovk in  stročnic in čebulnic, 

na zeliščih, okrasnih rastlinah, zelenicah ter na jagodah 
in jagodičevju v zaščitenih prostorih in na prostem, v 
odmerku 1 kg/ha.

Prvo tretiranje se opravi, ko se izležejo prve ličinke škodljivih 
metuljev in do tri krat ponovi v časovnem intervalu 7 dni.
MEŠANJE: Odsvetuje se mešanje s sredsta Agree WG s sred-
stvi na osnovi aktivne snovi baker ter z drugimi fitofarma-
cevtskimi sredstvi.
KARENCA: ni potrebna. 
Pakiranje: 100 g in 1 kg

• Kompostiran Hlevski gnoj v peletih:  naravno 

organsko gnojilo (1t/ha jeseni ali spomladi)  

• Fertorganica (11% N) – organsko dušično gnojilo 

(ca. 350-450 kg/ha)

• Tripheron feromonske vabe – pasasti in križasti 

grozdni sukač

• Rebell Amarilo – rumene lepljive plošče – lovljenje 

ameriškega škržata

Wetcit   močilo organskega porekla
Močilo Wetcit se uporablja kot  dodatek škropilnim brozgam 
(fitofarmacevtskih sredstev in foliarnih gnojil). WETCIT opti-
mira učinkovitost insekticidov, akaricidov in fungicidov
�� izboljšuje pokrovnost in porazdelitev kapljic škropilne 

brozge.
�� Omogoča dosego težko dostopnih mest v notranjosti gos-

to raščenih kultur in skrivališč insektov (mokasta zaščita in-
sektov, pazduhe listov in vej, lubje).
�� Učinkovito omoči voskaste povrhnjice insektov in vodo 

odbojne micelije ter spore gliv, na površini rastlin. Zvišu-
je prodiranje insekticidov v dihalne odprtine in zaščitne 
membrane škodljivih žuželk.

�� Zatiranje plevela s foliarnimi - kontaktnimi in sistemičnimi 
herbicidi, je enakomernejše in učinkoviteje.
�� Pospešuje pričetek delovanja in trajanje herbicidnega 

učinka glifosat vsebujočih herbicidov. Škropilni brozgi se 
dodaja nazadnje.  
�� Preprečuje nastanek oblog na škropilni tehniki, preprečuje 

mašenje šob, zato izboljšuje učinkovitost aplikacij.
Za običajno uporabo kot močilo, se WETCIT uporablja v od-
merku 10 – 30 ml na 10 L vode. Uporabljen v odmerku 100 
– 300 ml na 100 L vode (0,1-0,3%), optimira učinkovitost 
dodanega pesticida.
Pakiranje: 1 l in 5 l

Kumulus DF   80% močljivo žveplo
Uporablja se kot preventivni kontaktni fungicid  pri pridelavi 
vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte 
(Uncinula necator) v odmerku 3-8 kg/ha v razvojni fazi od od-
piranja brsta do začetka zorenja (BBCH 09-81), za zmanjše-
vanje okužb črne pegavosti vinske trte (Phomopsis viticola) v 
odmerku 2,5-6,25 kg/ha v razvojni fazi od začetka nabrekanja 
brsta do razprtega šestega lista (BBCH 01-16). Skupno se lah-
ko tretira na istem zemljišču največ 10 krat v eni rastni dobi, v 

7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delo-
vanje na zmanjševanje populacije pršice trsne kodravosti (Ca-
lepitrimerus vitis) in trsne pršice (Colomerus vitis).
Fitotoksičnost: sredstvo je lahko fitotoksično, če se ga upo-
rablja pri temperaturah zraka višjih od 25°C ter pri uporabi na 
nekaterih občutljivih sortah ali hibridih.
Karenca: 28 dni za trto. 
Pakiranje: 100 g, 1 kg in 25 kg

Tripheron feromonske vabe
So ukrep za ugotavljanje številčnosti in časa pojava škodljiv-
cev kot merilo potrebnih ukrepov varstva. Tripheron® fero-
monske vabe so ena najpomembnejših osnov integriranega 
in ekološkega varstva rastlin.
*Število zahtevanih feromonskih vab ali lovilnih plošč po Teh-
noloških navodilih za izvajanje ukrepov kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil (KOPOP) za trajne nasade za obdobje 2015-

2020: 

Minimalno število feromonskih vab 
ali lovilnih plošč na ha pri obvezni 
zahtevi VIN_VABE Površina vinograda 

Število 
vab

Število lovilnih 
plošč

do vključno 2 ha  1 2

nad 2 do vključno 5 ha  2 4

nad 5 do vključno 10 ha  3 6

nad 10 do vključno 50 ha  4 8

nad 50 do vključno 100 ha  10 15

nad 100 ha  20 40

Podrobne opise vseh izdelkov najdete tudi na www.metrob.si
Vsi navedeni izdelki so EKO certificirani v EU, kar je osnova priznavanja njihove uporabe tudi  
v R Sloveniji (vir: Koncert, 2016)



Splošni napotki izvajalcu:
• Razmiki med tretiranji in izbor sredstev se prilagodijo vremenskim razmeram in dejanskemu infekcijskemu potencialu bolezni v 

sezoni.
• Okvirno presledki med tretiranji naj ne bodo daljši od 5 – 10 dni. Kot osnovo razmika med škropljenji upoštevati,  

da več kot 20 - 30 mm padavin na m² kontakta sredstva spere in je škropljenje potrebno ponoviti ne glede na datum predhodnega 
škropljenja. 

  â škropljenje

razvojni  
stadij  
vinske trte namen uporabe

pripravek v odmerku:   
kg, l / ha  
(ca. 4000 trt / ha) opombe

0

odganjanje  
do 1 cm  
(volna)
BBCH 05

akarinoza, erinoza
oidij
rdeči listni ožig

2% Kumulus DF Žveplena sredstva uspešno 
delujejo, če je temperatura višja 
od 15oC

0a

mladika  
2-4 cm
BBCH 11-13

črna listna pegavost

krepitev rastlin

4 kg  Kumulus DF +
1 kg Cuprovin 50
4 l     K-vodno steklo +
1 l     AlgovitalPlus

Cuprovin 50 - foliarno gnojilo 
na osnovi bakra

0b

mladike  
10-30 cm
BBCH 15-19

oidij
krepitev rastlin

2 kg  Kumulus DF+
4 l     K-vodno steklo + 
3 l      Plantonic
1,5 l  Algovital Plus

Škropljenje se izvaja ob 
pogostem pojavljanju oidija. 
Zaustavljanje razvoja oidija

1.

mladike  
30 - 40 cm
BBCH 53

večanje odpornosti
oidij
krepitev rastlin

4 l     Plantonic* +
3 kg  Kumulus DF +
2 l     Algovital Plus

*ob napovedanih večjih 
padavinah dodamo  
1/2 odmerka bakrenega sredstva

2.

pred 
cvetenjem  
mladike  
40-70 cm
BBCH 57

večanje odpornosti
oidij
boljša oplodnja

4 l     Plantonic* +
3 kg  Kumulus  DF +
2 l     AlgovitalPlus

*ob napovedanih večjih 
padavinah dodamo  
1/2 odmerka bakrenega sredstva

3.

cvetenje
BBCH 63

večanje odpornosti
oidij
boljša oplodnja

4 kg  Mycosin +
2 kg  Kumulus DF
2 l     Algovital Plus

V primeru daljšega cvetenja 
škropljenje ponovimo

4.

konec  
cvetenja
BBCH 69

večanje odpornosti
oidij

4 l     Plantonic* +
4 kg  Kumulus DF

*ob napovedanih večjih 
padavinah dodamo  
1/2 odmerka bakrenega sredstva

5.

jagode  
velikosti prosa
BBCH 73

večanje odpornosti
oidij

4 l     Plantonic* +
5 kg  Vitisan + 1 l/ha Wetcit 
4 kg  Kumulus DF

*ob napovedanih večjih 
padavinah dodamo  
1/2 odmerka bakrenega sredstva

Vitisan (kalijev hidrogen 
karbonat)
Uporaba vedno na suhi list. V 
primeru zelo suhega in vročega 
vremena odsvetujemo uporabo 
zaradi fitotoksičnosti.
Za izboljšanje delovanja se 
dodaja Wetcit 1l/ha

6.

jagode  
velikosti  
graha
BBCH 75

večanje odpornosti
oidij

ameriški  škržat

4 l     PlanTonic* +
6 kg  Vitisan + 1 l/ha Wetcit
3 kg  Kumulus DF+
3 kg  Algoplasmin +
naravni piretrin

7.

debeljenje 
jagod
BBCH 77

večanje odpornosti
oidij

grozdni sukač

4 l     Plantonic* +
6 kg  Vitisan + 1 l/ha Wetcit 
3 kg  Kumulus 
0,75 kg Agree (BT insekticid ) +
3 kg  Algoplasmin

Algoplasmin v primeru stresnih 
razmer (toča,  suša…)

8.-

11.

Debeljenje 
jagod –  
zapiranje 
grozdov
BBCH 79

peronospora
oidij

Bakreno sredstvo +
8 kg  Vitisan + 1 l/ha Wetcit
3 kg  Kumulus DF+
3 kg  Algo-Plasmin

Bakreno sredstvo se lahko 
nadomesti z 
10 kg Mycosin +  
3 kg Kumulus DF G
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