
Hakaphos® Violeta  
13-40-13 +ME 
Univerzalno gnojilo za vse rastline na prostem 
in v zaprtih prostorih, ki potrebujejo fosfor za 
boljše koreninjenje in bujno cvetenje.
 
•	 Razmerje hranil pospešuje cvetenje in omogoča 

močno razraščanje korenin ter bujno rast rastlin
•	 Bogato z mikrohranili s poudarkom na magneziju in železu
•	 Vodotopno sol enostavno raztopimo v vodi za zalivanje, kjer se razto-

pi v nekaj sekundah
•	 V obdobju intenzivne rasti ga uporabljamo enkrat tedensko, v obdob-

ju mirovanja pa enkrat na tri tedne

proizvod vsebnost hranil čas uporabe pakiranje

Hakaphos®  
Violeta 13-40-13+ME

ukoreninjanje, 
cvetenje

800 g, 25 kg

Uporaba za:
Profi uporaba: 1-3 % konc. (1-3 kg/1000 L vode)
Hobi uporaba: 20 g zadošča za 10 L vode za zalivanje. V obdobju in-
tenzivne rasti ga uporabljamo enkrat tedensko, v obdobju mirovanja pa 
enkrat na tri tedne. Vodotopno sol enostavno raztopimo v vodi za zaliva-
nje, kjer se raztopi v nekaj sekundah.

NovaTec® Solub 
Sestavljena NPK mineralna gnojila in dodani 
zaviralec nitrifikacije DMPP (3,4-dimetil pirazol 
fosfat).

•	 Mineralna gnojila NovaTec® Solub vsebujejo vsa naj-
pomembnejša osnovna hranila, ki so potrebna za 
rast in razvoj vseh vrst kultur

•	 Povišana vsebnost kalija je nujna za zviševanje kvali-
tete plodov in pridelka, še posebej v času zorenja in obiranja plodov

•	 Novatec® Solub 9-0-43 idealno razmerje za rastlinjake, kjer je fosforja 
preveč

•	 Izjemno topno, zato ni nevarnosti, da bi prišlo do mašenja kapljačev 
in razpršilcev

Uporaba za:
Gnojenje z zalivanjem /fertigacija
Priporočeni odmerki: 0,1-0,3 % konc. (1-3 kg/1000 L vode)
Priporočamo da liste, ki so po fertigaciji omočeni s koncentrirano razto-
pino, sperite s čisto vodo.
Gnojenje s kapljičnim zalivanjem
Gnojilni odmerki in čas gnojenja so močno pogojeni s uporabljeno ferti-
gacijsko tehniko.

Za kontinuirano fertigacijo sadnih vrst in vrtnin priporočamo odmerke 
od 10 g/L vode (visoka občutljivost rastline) do 30 g/L vode (nizka ob-
čutljivost rastline) v soodvisnost od rastlinske vrste.
Nabor gnojil Novatec® Solub
proizvod vsebnost hranil čas uporabe EC pakiranje

Novatec® Solub
14-8-30 + 14 S 
(DMPP)

reproduktivna 
faza

1,5 25 kg

Novatec® Solub 21 + 24 S (DMPP)
vegetativna 
rast

2,2 25 kg
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Novatec® Solub 9-0-43 (DMPP)
reproduktivna 
faza

1,5
2 kg,  
25 kg

Novatec® Solub
22-0-10 + 15 CaO 
(DMPP)

reproduktivna 
faza

0,6
800 g,  
25 kg

Solinure®
Popolnoma topna NPK gnojila z magnezijem  
in mikroelementi v kelatni obliki.

•	 Popolna prehrana v posameznih razvojnih stopnjah 
rastlin

•	 Najvišji možen izkoristek sestavin z minimalno vseb-
nostjo nečistoč

•	 Brez kloridov, z nizko vsebnostjo uree 
•	 Optimalna oskrba s sekundarnimi in mikrohranili 
•	 Povišana vsebnost kalija je nujna za zviševanje kvalitete plodov in pri-

delka, še posebej v času zorenja in obiranja plodov
•	 Idealen za uporabo v zavarovanih prostorih

Nabor gnojil Solinure® 
proizvod vsebnost hranil čas uporabe EC pakiranje

Solinure®  20-20-20+ME1 vegetativna rast 0,9 800 g, 25 kg

Solinure®  17-6-22+2MgO+ME1
generativna faza

reproduktivna faza
1,4 25 kg

1= 0,01 B, 0,002 Cu*, 0,04 Fe*, 0,01 Mn*, 0,002 Mo, 0,002 Zn* (*v obliki kelata EDTA)

Uporaba za:
•	 sadne vrste in vrtnine gojene v zemlji  

(v zaprtih prostorih in na prostem) 
•	 fertigacijo z mehko vodo
•	 vse leto - vsebuje različne oblike dušika
•	 na pomanjkanje magnezija občutljive vrste (paradižnik)

Odmerek prilagajamo potrebam rastlin po hranilih.
Splošno priporočilo za fertigacijo: 4-5 kg/1000 m2 tedensko, v priporoče-
ni koncentraciji 0,8-1,2 g/L.

VODOTOPNE SOLI
KAPLJIČNO GNOJENJE (FERTIGACIJA) 
je postopek dodajanja vodotopnih gnojil skozi namakalni sistem, ki 
omogoča natančno in ekonomično krmiljenje produktivnosti rastlin.

Fertigacijska gnojila so:
•	 pretežno kristaline soli, 
•	 z zahtevo po hitri in popolni vodotopnosti, 
•	 minimalnim obarjanjem pri različnih trdotah vode in 
•	 neovirano dostopnostjo hranil tudi po stiku z rastnim medijem.

Fertigacija oz. gnojenje z zalivanjem je postopek dovajanja gnojil sko-
zi namakalni sistem, za kar so neobhodna v vodi topna gnojila. Učinki 
fertigacije so najboljši pri doslednem dodajanju vodotopnih soli vsem 
ciklom zalivanja. 
Fertigacija omogoča potrebam rastlin zelo natančno prilagojen dovod 
hranil in ima dve pomembni prednosti: zvišuje pridelek rastlin zaradi 
manjših izgub s spiranjem.

Vodotopne soli namenjene fertigaciji oz. gnojenju z zalivanjem: 



LISTNO GNOJENJE
je odlična rešitev v primerih motenega delovanja korenin in po-
gojih, ki omejujejo prehrano rastlin s hranili iz tal (prehladna ali 
pretopla tla, močno alkalna tla, močna zapleveljenost ali preraz-
množitev škodljivcev). Učinkovito zmanjšujejo stres rastlin.

Foliarna gnojila so:
•	 tekoča ali vodotopna
•	 zaradi specifičnih potreb prevajanja hranil v rastlino sko-

zi nadzemni, zeleni del, morajo ob zagotovitvi hranilne 
vrednosti premoščati tudi problematiko oprijemanja in 
prevajanja hranil skozi listno povrhnjico, imobilizacijo v 
rastlinska tkiva in prenosa do mest pomanjkanja hranil.

Vodotopne soli namenjene foliarnemu gnojenju: 

Agroleaf® Power 
Vrhunska kompleksna vodotopna 
gnojila s patentirano M-77® in DPI 
tehnologijo za spodbuditev rasti in 
harmonično prehrano rastlin. 

•	 Nadpovprečna čistoča vsebujočih mine-
ralov

•	 Visoka koncentracija hranil (brez klori-
dov) ob popolni in hitri vodotopnosti

•	 Odličen privzem hranil in podaljšana do-
stopnost mikroelementov

•	 Izrazit in hiter odziv rastlin, dosežen z nizkimi odmerki
•	 Odličen kurativen tretma prehranskih neravnovesij in stresnih stanj
•	 Dolgotrajen gnojilni učinek

Nabor gnojil Agroleaf Power

proizvod vsebnost hranil čas uporabe EC pakiranje

Agroleaf® Power Total  20-20-20+ME1 vegetativna rast,stresna stanja 0,8 15kg

Agroleaf ®Power Kalcij 11-5-19 + 9CaO+2,5MgO+ME1 vegetativna rast, dovod kalcija 1,2 1 kg, 15kg

Agroleaf ®Power high P  12-52-5 +ME1 juvenilni  razvoj, cvetenje 0,7 15kg

Agroleaf® Power high K  15-10-31+ME1 formiranje pridelka 1 15kg

Nova PeKacid®
Inovativna, patentirana, mono kristalina vodotopna fosfor-
na kislina v suhi obliki. Ne vsebuje dušika in je prosta natrija 
ter kloridov.
•	 Znižanje pH trde vode ob neposrednem dodajanju vodi 
•	 Učinkovito znižanje vsebnosti bikarbonata (HCO3): 240 g PeKacid re-

ducira 1 mmol ali 61 g/L HCO3)
•	 Preprečitev zamašitve zalivalnih in fertigacijskih sistemov - zato ena-

komerna distribucija vode in gnojil po vsej zalivalni površini
•	 Čisti zamašene kapljače z raztapljanjem oborin, nastalih v procesu 

zalivanja in/ali gnojenja z zalivanjem
•	 Učinek zakisanja v rizosferi zmanjšuje fiksacijo fosforja in spodbuja 

sprejem (mikro)hranil v alkalnih tleh (pH>7)
•	 Poenostavlja rokovanje zahvaljujoč unikatni suhi obliki fosforne ki-

sline

naziv vsebnost hranil pH 
1% konc. pakiranje

PeKacid® 0+60+20 2,2 25 kg

Vključek gnojil Solinure®, Novatec Solub®, Hakaphos® Violeta

Uporaba za:
•	 vse vrste kultur v zaprtih prostorih in na prostem
•	 optimiranje produktivnosti rastlin
•	 preprečevanje in omejevanje vpliva stresnih dejavnikov
•	 hitra kurativa ob zastojih rasti ali poškodbah rastlin
•	 za rastline z visokimi potrebami pa kalciju (solatnice,  

križnice, sadne vrste) 
gnojenje na prostem: 3-5 kg/ha pri porabi vode 200-1000 L/ha; 
oz. 0,5-1,0 % konc. (50-100 g v 10 L vode) 
gnojenje v zaprtih prostorih: 0,3 % konc. (30 g v 10 L vode), 
aplicirana z visokim pritiskom

Agroleaf ®Power se meša s številnimi fungicidi in insekticidi. Ne škropi-
te v neugodnih vremenskih razmerah (v jasnem, sončnem vremenu, ob 
visokih temperaturah in obdobjih močnega izparevanja).

Več informacij o vodotopnih soleh 
in oddaja naročil:

1= 0,003 B, 0,07 Cu*, 0,14 Fe**, 0,07 Mn*, 0,001 Mo, 0,07 Zn* (*v obliki kelata EDTA, v obilki DTPA kelata)

Jamstvo izvorne 
kakovosti

E: komerciala@metrob.si 
T: 03 7806 330 
M: 51 384 854
www.metrob.si

METROB d.o.o. 
Začret 20a
3202 Ljubečna




