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Delfin- biološki selektivni insekticid na osnovi aktivne snovi 
Bacillus thuringhiensis za zatiranje gosenic malega zimskega 
pedica (Operophtera brumata) in gosenic zavijačev lupine sadja 
iz rodu Pandemis (Pandemis sp.). Uporaba za jablane in hruške v 
odmerku 0,75 kg/ha.
Folwin- organsko gnojilo iz izbranih frakcij kvasovk (Saccha-
romyces cerevisiae) za zagon in obnovo rasti. Vsebuje aminoki-
sline, vitamine, mikro in sekundarna hranila (Ca, Mg, Fe, Zn, Mn). 
Krepi rastline na začetku rastne dobe. Zmanjšuje vpliv stresnih 
stanj (zmrzal, suša, mokrota). Spodbuditev rasti po poškodbah 
bolezni, ali škodljivcev ali po mehanskih poškodbah. Spodbuja 
cvetni nastavek in kakovost plodov. 
Basfoliar Force SL - je novo gnojilo z vsebnostjo lamina-
rina, ki spada v skupino oligosaharinov. Ti v rastlini spodbudijo in 
povečujejo njeno produktivnost. Vsebuje tudi manitolom, gluta-
minsko kislino in druge esencialne aminokisline, ki večajo odziv 
rastline na abiotski stres; poleg tega vsebuje še mikroelemen-
te, kot so cink in mangan, ki spodbujajo  fiziološke procese v rastlin-
skih tkivih. Dovoljen tudi v ekološki pridelavi.
Transformer - je izboljševalec tal. Izboljšuje vpijanje vode, 
omogoča enakomernejše navlaženje tal, spodbuja rast korenin, viša 
tržni pridelek jabolk. Transformer se nanese z namakalnim sistemom 
ali poškropi prostor pod drevesi s usmerjenimi škropilnimi letvami, a 
ga mora dež sprati v zemljo kmalu po uporabi. Zato priporočamo, da 
ga uporabite takrat, ko so napovedane padavine. Odmerek 10 l/ha ali 
2 krat 5 l/ha v 3 tedenskem razmiku. Tretiramo pred ali po cvetenju.
Slovenske izkušnje – Transformer tretiran v začetku junija na sorti 
gala, je povečal težo plodov za 8 %.
Silipant - je foliarno gnojilo s silicijem in mikro elementi. 
Silicij izboljšuje:
• čvrstost stebel, listov in plodov ter preprečuje pokanje plodov
• odpornost na sušo in mraz
• odpornost na bolezni in insekte
Večji del silicija v Siliplantu preide v notranjost celice s pomočjo 
organskega nosilca, del pa ostane na površine rastlin. Silipant se 
uporablja foliarno ali preko fertigacije v odmerku 1 – 1,5 l/ha. 
Epin Extra - je sredstvo za krepitev rastlin. Učinkovita obnova 
rastlinskih tkiv in nadaljevanje rasti po abiotskem in biotskem 
stresu, kot so pozeba in nizke temperature, rez, poškodbe in izgube 
nadzemne mase rastlin zaradi ujm, toče, insektov, polžev, preraz-
množitve bolezni, napačne rabe FFS in gnojil (fitotoksičnosti) itd.
Pospešuje razgradnjo ostankov FFS na gojenih rastlinah (plodovih) 
– zmanjšuje ostanke v pridelku. Uporablja se preventivno (npr. jeseni 
po obiranju), ali čim hitreje po pojavu poškodb, oz. zastojev rasti v 
odmerku 100 - 150 ml/ha samostojno ali skupaj s fitofarmacevt-
skimi sredstvi ali foliarnimi gnojili. V primeru nizkih temperatur 
se tretira dvakrat pred pozebo in čim hitreje po pozebi.
Cirkon - je sredstvo za krepitev rastlin, za izboljšanje tolerance 
in dosego pridelka v razmerah visokih temperatur, suše, okužb 
bolezni in prerazmnožitve škodljivcev ter močnega UV sevanja 
(zmanjšanje ožigov). 
V pridelavi sadnega drevja se uporablja v času začetka cvetenja 
(optimira procese cvetenja in izboljša oplodnjo) ter v poletnem 
času. Poleti pomaga, da se rastlina zaščiti v stresu pred sušo in vro-
čino (zvišuje turgor v rastlini), ob močnem UV žarčenju pomaga pri 
zmanjšanju ožigov plodov ter pomaga povečevati barvo in velikost 
plodov. Cirkon dviguje odpornost rastlin na patogene. Uporablja se 
samostojno ali skupaj s FFS ali foliarnimi gnojili v odmerku 100 
– 150 ml/ha.

Vitanica SI - foliarno silicijevo gnojilo, ki združuje silicij, mak-
rohranila NPK 5-3-7 in ekstrakt zelenih morskih alg. Vitanica SI 
povečuje odpornost rastlin in izboljšuje odzivnost rastline na  
stresne razmere. Razpoložljivost silicija aktivira obrambne me-
hanizme, zahvaljujoč kopičenju v celičnih stenah in neposredno 
spodbudi tvorbo fitoaleksinov.
Nova Pekacid - sredstvo za uravnavanje kislosti. V Sloveniji 
je voda v povprečju bazična (okoli 7,4 pH). Za uravnavanje kislosti 
vode oz.  škropilne brozge na optimalni pH 6-6,5 , se dodaja 
sredstvo Nova Pekacid v odmerku 50-100g/100 l vode.
NovaTec Nitroriz (32 % N, 32 % S) - je mineralno 
gnojilo s stabilizirano obliko dušika in žveplom. Princip stabilizacije 
je upočasnjen proces pretvorbe amonijske oblike dušika v nitratno. 
Zmanjšuje izgube dušika s spiranjem in izhlapevanjem ter povečuje 
količino in kakovost pridelka. Učinkovitost, potrjena s strani nev-
tralnih pooblaščenih ustanov, v slovenskih razmerah.
Scala - preventivni translaminarni fungicid s preventivnim in del-
no izraženim kurativnim delovanjem na pečkatem sadju za zatiranje 
škrlupa (Venturia spp.) v odmerku 1,125 L/ha. Učinkovito delova-
nje pri nižjih temperaturah, zato je posebej priporočena uporaba 
pred in v času cvetenja.
Agree WG - biološki selektivni insekticid na osnovi aktivne sno-
vi Bacillus thuringhiensis var. Aizawai. Uporablja se za zatiranje ma-
lega zimskega pedica (Operophera brumata) in drugih gosenic 
škodljivih metuljev (Lepidoptera spp.) na pečkarjih in koščičarjih, 
v odmerku 1 kg/ha. 
Cuprovin50 - koncentrirano anorgansko mineralno gnojilo na 
podlagi bakra (Cu), za dognojevanje sadnega drevja, vinske trte, 
vrtnin, poljščin, itd. Cuprovin izboljšuje encimatske procese, foto-
sintezo in sprejem hranil ter odpornost rastlin na bolezni. Uporablja 
se za foliarno aplikacijo rastlin pri pomanjkanju bakra v odmerku 
1 - 3kg/ha.
Wetcit - močilo, ki se uporablja kot dodatek škropilnim brozgam.  
Optimira učinkovitost fungicidov, insekticidov in akaricidov. 
Uporablja se v odmerku: 0,1- 0,3% konc. oz. (100-300 ml/100 l vode)
Delan - kontaktni fungicid na osnovi ditianona za varstvo jablan 
in hrušk pred škrlupom.
Scab - kontaktni fungicid na osnovi kaptana za varstvo jablan in 
hrušk pred škrlupom.
Vitisan - preventivni kontaktni fungicid na jablani za zatiranje 
jablanovega škrlupa in za zmanjševanje okužb z mušjo pega-
vostjo.
Kumulus - preventiven kontaktni fungicid na osnovi žvepla za 
zatiranje jablanove pepelovke.
NeemAzal T/S - insekticid z delno sistemičnim premeščanjem 
za zatiranje sesajočih in grizočih škodljivih žuželk. Uporablja se 
na pečkatih sadnih vrstah (z izjemo hrušk) na prostem za zatira-
nje nekaterih sesajočih in grizočih žuželk ter listnih zavrtalk (listnih 
minerjev), za zmanjšanje populacije jabolčne grizlice (Hoplocampa 
testudinea), zavijačev lupine, rjavega sadnega lupinarja (Archips po-
dana), bolšic (Psyllidae) in škržatov (Cicadina spp.).
Rak 3 - feromon formuliran v obliki dispenzerja, ki deluje na način 
konfuzije ali zbeganja. Hlapljivi feromon se postopno sprošča v 
okolje in s tem zbega samce jabolčnega zavijača (Cydia pomonel-
la) v nasadih jablan in hrušk pri iskanju samice v času parjenja. Ne-
oplojene samice zato odlagajo sterilna/neplodna jajčeca, iz katerih 
se ne razvijejo gosenice, ki bi povzročile črvivost plodov. Na hektar 
se obesi 500 dispenzorjev (1 dispenzor pokriva 20 m2).

Madex Max - uporablja se kot želodčni insekticid. Virus se po 
zaužitju razmnožuje v ličinki, ki preneha s hranjenjem, zato ličinke 
po zaužitju virusa ne povzroča več škode. Odvisno od količine zauži-
te aktivne snovi, ličinke poginejo v nekaj dneh ali tekom nadaljnjega 
razvoja. Uporablja se na jablanah in hruškah za selektivno zatira-
nje jabolčnega zavijača.
Super Blisk, – močila za optimalnejši nanos in izkoristek ško-
pilne brozge. Super Blisk je tudi antipenilec.
Agromaster, Novatec – mineralna gnojila s počasi spro-
ščujočim dušikom (N), za osnovno gnojenje.
Peletiran hlevski gnoj – mikrobiološko aktivno organ-
sko gnojilo za osnovno in založno gnojenje in zmanjševanje utruje-
nosti tal. Razmerje hranil NPK 3-3-2 + mikroelementi.
Algovital Plus – organsko foliarni gnojilo pridobljeno iz rjavih 
morskih alg (Ascophyllum nodosum) za zagon in obnovo rasti. 
Vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje ra-
stlinskih hormonov, mikro in sekundarna hranila (baker, bor, cink, 
jod, kobalt, krom, mangan, molibden, natrij, selen, železo, žveplo). 
Plantonic - sredstvo za splošno krepitev in dvig odpornosti 
rastlin na dejavnike, ki omejujejo rast in razvoj.
Nutribor - foliarno gnojilo na osnovi bora in mikroelementov, 
za boljšo in enakomernejšo oplodnjo.
Basfoliar aktiv - tekoče organsko-mineralno kompleksno 
NPK gnojilo (3+27+18) . Gnojilo spodbuja rast poganjkov in korenin, 
krepi naravne obrambne sposobnosti rastlin, zvišuje vitalnost ter 
odpornost rastlin. 
Basfoliar combi stipp - kalcijevo listno gnojilo na osno-
vi kalcijevega nitrata z dodanimi mikroelementi za preprečevanje 
grenke pegavosti in drugih fizioloških bolezni jabolk, povzročenih s 
pomanjkanjem kalcija ter izboljšanje kakovosti, skladiščne in tran-
sportne trpežnosti plodov sadja.
Agroleaf Power Total – kompleksno vodotopno foliarno 
gnojilo (NPK 20-20-20 + mikroelementi), s patentirano tehnologijo 
za vzpodbuditev rasti in harmonično prehrano rastlin. Intenzi-
vira rast in razvoj ter hkrati podaljšuje posamezne faze rasti rastlin. 
Hitro odpravlja pomanjkanja in neravnovesja v oskrbi s hranili ter 
rastlinam pomaga pri premostitvi stresnih stanj, povzročenih zaradi 
vremenskih neprilik, uporabe sredstev za varstvo rastlin ali same 
intenzivnosti proizvodnje. Rezultati gnojenja so vidni že dva do tri 
dni po uporabi.
Agroleaf Power Fosfor – kompleksno vodotopno foliarno 
gnojilo z višjo vsebnostjo fosforja (NPK 12-52-5 + mikroelementi). 
Uporaba po cvetenju za intenzivnejšo delitev celic v plodovih in 
posledično večje plodove.
Agroleaf Power Kalij - kompleksno vodotopno foliarno 
gnojilo z višjo vsebnostjo kalija (NPK 15-10-31 + mikroelementi) za 
izboljšano barvo, vsebnost sladkorjev in boljše dozorevanje plodov.
Agroleaf Power Kalcij - kompleksno vodotopno foliarno 
gnojilo s kalcijem v obliki kalcijevega oksida (NPK 11- 5 - 19 + 9 
CaO + 2,5 MgO + mikroelementi) s patentirano tehnologijo za opti-
miranje zaključnega razvoja rastlin, preprečevanje in odpravljanje 
pomanjkanja kalcija ter zvišano vsebnostjo kalija.

Asset Five 
naravni insekticid (piretrin) za zatiranje jabolčnega cvetožera, marmorirane smrdljivke, listnih uši, oriental-
ske sadne muhe, plodove vinske mušice, resarjev, rastlinjakovega ščitkarja in koloradskega hrošča na sadnem 
drevju, jagodah in jagodičju, vrtninah, sadikah vrtnin, okrasnih rastlinah, poljščinah ter v okrasnih in gozdnih 
drevesnicah. Odmerek 0,96 L v 1500 L vode na ha, oziroma v 0,064 % koncentraciji v času prisotnosti škodl-
jivih žuželk.  

Curatio
gotova žvepleno apnena brozga s fungicidnim in baktericidnim delovanjem, namenjena zatiranju glivičnih in 
bakterijskih bolezni na pečkatem in koščičastem sadnem drevju, aktinidijah ter ameriških borovnicah. Odme-
rek: 6 L na meter višine krošnje ali grma na hektar.

Wülfel 
rodenticidna vaba (cinkov fosfid) na korenčkovi osnovi, za neselektivno zatiranje voluharja v nasadih sad-
nega drevja, vinske trte, okrasnih rastlin, vrtnarstvu, poljedelstvu in gozdarstvu ter na travinju. Aktivna snov v 
stiku s kislino v prebavnem traktu glodalcev tvori strupen plin, ki povzroča hitro smrtnost. Kadavri, če dosegljivi 
drugim toplokrvnim živalim, niso strupeni. Vabe se nastavlja s krtičenjem ali neposredno v rove voluharjev na 
področja, kjer je voluhar prisoten (ob robovih nasadov in njiv), največ enkrat letno, praviloma od pozne jeseni do 
pomladi. Odmerek: 5 g na 8 – 10 dolžinskih metrov rova (max. 2,5 kg/ha).

Invelop
za zaščito sadnih dreves, oljk in vinske trte pred škodljivimi žuželkami (oljčno muho, plodovo vinsko mušico, 
hruševo bolšico, rdečo sadno pršico), glivičnimi boleznimi (škrlup in oidij) in sončnimi ožigi. Je fino mlet narav-
ni mineral z visokim oprijemom, odlično pokrovnostjo rastlinskih tkiv, s tem pa učinkovita prepreka za škodljive 
žuželke in neugodno okolje za razvoj patogenih gliv. Ker je uvrščen med aditive za živila, pri navedeni uporabi 
nima čakalne dobe, ne pušča ostankov v plodovih in je varen za uporabnike in okolje. Uporablja se v obliki 
vodne suspenzije z običajno škropilno tehniko. Okviren odmerek: 15 - 25 kg/ha in ponovitve nanosa pri več kot 
25 mm dežja (okvirno 2-5 aplikacij letno). 

Kantor 
večfunkcijsko močilo, ki uravnava pH vode (do pH 6), izboljšuje razpršitev, pokrovnost in penetracijo aktiv-
nih snovi v rastline, zmanjšuje zanašanje škropilne brozge v okolje in preprečuje odtekanje škropilne broz-
ge iz rastlin. Uravnava pH do optimalnega za sprejem in hitro učinkovanje fitofarmacevtskih sredstev, foliarnih 
gnojil in regulatorjev rasti rastlin. Odmerek: 0,15 % koncentracija (150 ml/100 L vode). Se ne peni.

Improve 5 v 1
regulator pH (do pH 3) in trdote vode z barvnim indikatorjem, močilo, surfaktant in penetrant. Izboljšuje 
delovanje fitofarmacevtskih sredstev in gnojil ter distribucijo in penetracijo škropilne brozge in zalivalnih raz-
topin. Vsebuje barvni indikator, ki nakazuje spremembe pH vode (iz bele v roza). Z uravnavanjem pH vodnih 
raztopin in suspenzij, se doseže optimalna učinkovitost uporabljenih sredstev (glifosatov, organofosfatov, karba-
matov, sintetičnih in naravnih piretroidov, kloriranih ogljikovodikov, Bt-pripravkov in drugih). Uporabni odmerek 
je odvisen od trdote vode in znaša okvirno 40 - 220 ml /100 L vode, najpogosteje 100 ml/100 l vode. Se ne peni.

Cutisan
vsebuje fino mleti kaolin. Spodbuja elastičnost celic povrhnjice plodov in plodove v času razvoja ščiti pred 
stresnimi vplivi vremenskih dejavnikov, kot so vlaga, mraz in sončno obsevanje. Zmanjšuje pojav mreža-
vosti v času debeljenja plodičev in izboljšuje kakovost plodov. Uporablja se po končanem cvetenju jablan 
za zmanjševanje mrežavosti plodov v odmerku 2-5 kg/ha. V poletnem času za preprečevanje sončnih ožigov 
plodov se količina poveča na 6-20 kg/ha. 

Nova MKP (0-52-34) 
popolnoma vodotopno gnojilo mono-kalijevega fosfata, zelo učinkovit vir fosforja in kalija za rastline. Ne 
vsebuje nečistoč, klora in natrija in zato primeren za foliarno gnojenje, fertigacijo in hidroponiko. Primeren za 
uporabo v začetku rastne dobe za boljšo rast korenin in na koncu rastne dobe, ko je omejeno gnojenje z 
dušikom. V praksi se v pridelavi jabolk uporablja pred in po obiranju za boljšo diferenciacijo cvetnih brstov.

Novosti

                                                                                          Proizvodi označeni zeleno 



Gnojenje

Glunate Cu 2,5 L
Cuprovin (baker)

Agromaster® 
Novatec® Nitroriz

Algovital® 3 L
Plantonic 4 L

Folwin 2 L

Nutribor® 3 kg
Agroleaf®Total

4 kg

Basfoliar® aktiv 3 L
Agroleaf® Fosfor 4 kg
Basfoliar® Force 2,5 L

Basfoliar® combi stipp 4 L
Agroleaf®Fosfor 4 kg
Basfoliar® Force 2,5 L

Agroleaf® Kalcij 4 kg
Vitanica® SI 2,5 L

Siliplant® 1 L

Glunate Cu 2,5 L
Cuprovin 2 kg 
Hlevski gnoj 

peletiran
Nova MKP  

0-52-34  5 kg

razvojni stadij Odpiranje brstov Mišje uho Rdeči balon Cvetenje Odpadli venčni listi Trebljenje plodov Izoblikovani plodovi Zorenje

Jablanov škrlup

Jablanova pepelovka

Asset Five®  0,96 L  
+ Improve®  1 L

Asset Five®  0,96 L + Improve®  1 L

Curatio®  15 L

Scala® 1,125 L
Invelop®  15 kg

Delan®  0,75 kg Vitisan®   5 - 7,5 kg

Jablanov cvetožer

Marmorirana smrdljivka

Močilo

Stresne situacija

Voluhar

Pršice, uši, gosenice

Jabolčni zavijač

NeemAzal® T/S
3 L

NeemAzal® T/S
3 L

Super Blisk 0,2 L Kantor® 0,15 % Wetcit®  0,1 - 0,3 % Improve®  0,1 %

Epin® 100 mL            Cirkon® 100 mL            Epin® 100 mL           Cirkon® 100 mL             Cirkon® 100 mL Epin® 100 mL 

Wülfel 2,5 kg

Agree®
1 kg

Agree®  1 kg Delfin 0,75 kg

RAK® 3  500 kos Madex® Max  50 - 100 mL

Baker

Kumulus DF

Opomba: navedbe odmerkov sredstev in gnojil so podane za hektar, 
ne glede na količino vode, potrebne za izvedbo aplikacije. 

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite etiketo in informacije o proizvodu. 
Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

Program varstva in gnojenja jablan
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