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dr.metrob START   
dr.metrob 246   
dr.metrob 357   

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.

dr.metrob rešitve za zdrave  
sadne vrste in vinsko trto
 dr.metrob START  /  dr.metrob 246   /   dr.metrob 357 
uporabljene od pričetka rasti (brstenja) do pobiranja plodov omogočajo 
zanesljivo varstvo rastlin pred značilnimi boleznimi ob sočasnem pre-
moščanju fiziološko pogojenih poškodb in optimiranju rasti.
Vsi kompleti so namenjeni za samostojno pripravo 100 L škropilne brozge 
in se vrstijo, kot podano v spodnjem primeru.

Entomopatogene 
ogorčice
 Zatiranje škodljivcev z njihovimi 
 naravnimi sovražniki 

 nematop cool / nematop 
•	 ličinke brazdastega trsnega rilčkarja  

in ogrcev hroščev pri temp. tal,  
višji od 8°C 

 nematop rilčkar stop 
•	 poletno zatiranje hroščev trsnega rilčkarja

 nemaplus 
•	 muhe, zavrtalke, resarji in molji na 

nadzemnem delu rastlin ter mrtvaške 
mušice, mravlje in marčnice z zalivanjem

 nemapom 
•	 ličinke škodljivcev sadnih vrst

 nemastar 
•	 bramor, sovke, travniški komar, gosenice  

v tleh in palmov zavrtač na palmah

 nema spreyer 
•	 za hiter in enostaven nanos ogorčic,  

listnih in vodotopnih gnojil  
(priklop na zalivalno cev)

Izdelke dr.metrob najdete v specializiranih prodajalnah po Sloveniji.

Izdelki blagovne znamke »dr.metrob« združujejo 
okolju in uporabniku prijazna sredstva za varstvo 
in obrambo rastlin pred boleznimi in škodljivci 
za ljubiteljske vrtnarje in vrtnarice. 
Vsi so izpeljanke večjih pakiranj, v profesionalni 
rabi uveljavljenih in preverjenih rešitev za ta 
namen. 

Temeljijo na naravnih ekstraktih, osnovnih 
snoveh in mikroorganizmih. Omogočajo 
pridelavo hrane brez ostankov kemičnih 
snovi, kar je bistvo EKO/BIOLOŠKE pridelave 
ter doprinašajo k ohranjanju zdravega in 
neokrnjenega okolja.
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»dr.metrob« izdelki so na voljo v specializiranih prodajalnah. 

Za jamstvo učinkovitosti je večina med njimi uradno 

registrirana kot nekemična fitofarmacevtska sredstva. Za 

nakup »izkaznica« NI potrebna. Izdelki »dr.metrob« se tesno 

prepletajo ter dopolnjujejo z izdelki blagovne znamke Rasti®.

Skupaj tvorijo celovite rešitve za uspešno vzgojo in 
pridelavo rastlin, ne glede na posebnosti letin in pridelave.

dr.metrob priporoča:  dr.metrob priporoča:  
4 koraki za zdrave rastline4 koraki za zdrave rastline

•	 Kot pri ljudeh, je tudi pri rastlinah 
zdravstveno stanje odvisno od njihove 
splošne kondicije: izbor sorte, rastišča 
in ustrezno gnojenje sta zato osnova za 
zdravo rast.

•	 Preprečevanje ima prednost pred 
zatiranjem! – spodbujanje naravne 
odpornosti zmanjšuje  pojav okužb 
in napad škodljivcev ter blaži njihove 
simptome.

•	 Redno opazovanje! – omogoča zgodno 
ukrepanje z odstranjevanjem posamičnih 
listov ali  škodljivcev.

•	 Kadar to ne zadošča, je potrebno 
zdravljenje. Tega izvajamo po priloženih 
navodilih za uporabo. Po potrebi se o 
uporabi posvetujemo s strokovnjakom  
za zdravje rastlin.



Agree® WG INSEKTICID - sredstvo za zatiranje gosenic škodljivih metuljev 
formulirano v obliki močljivih zrnc (WG)
Vsebuje: 500 g/kg (25000 IU/mg) Bacillus thuringiensis spp. aizawai GC-91
CAS št.: 68038-71-1

Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/meglice/razpršila. Nositi zaščitne 
rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite 
zdravniško pomoč/oskrbo. Kontaminirana oblačila oprati 
pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti kožo.
Opozorilo: Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran 
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda  1. reda in 5 m 
tlorisne širine od meje brega voda  2. reda.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.
Skladiščenje: Hraniti v hladnem suhem prostoru in zaščiteno pred sončno 
svetlobo, visoka vlažnost in temperature nad 30°C zmanjšajo aktivnost 
sredstva.

Številka registracije: U34330-197/2014/16 z dne 22.1.2018
Vsebina: 100 g
Serijska številka in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Rok uporabnosti: 2 leti od datuma proizvodnje
Nosilec registracije: Mitsui Agriscience International S.A./N.V. / Certis 
Europe BV

Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20 A, Ljubečna

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine.
Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za 
uporabo.

POZOR

®
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100 g

Agree® WG
Sredstvo vsebuje 500 g/kg (25000 IU/mg) 
Bacillus thuringiensis spp. aizawai GC-91 
formulirano v obliki močljivih zrnc (WG)

Agree® WG je insekticid na podlagi 
mikroorganizmov namenjen 
selektivnemu zatiranju gosenic 
škodljivih metuljev.

dr.metrob  
Agree
 Ne grizi me! 
zatiranje gosenic, značilnih za poškodbe 
vrtnin, zelišč, okrasnih rastlin in trat ter na 
sadnem drevju. Vsebuje bakterijo Bacillus 
thuringiensis var. aizawai.
OKVIRNI ODMEREK: 10 g/10 L vode
PAKIRANJE: 10 g

dr.metrob  
NeemAzal T/S 
 Ne sesaj me! 
zatiranje sesajočih (listne uši, tripsi, stenice in 
bolšice) in grizočih škodljivcev (hrošči, gose-
nice metuljev in grizlic ter žerke muh) na vrtni-
nah, sadnem drevju, poljščinah in okrasnih 
rastlinah; tudi na skritih in težko dostopnih 
mestih.
OKVIRNI ODMEREK: 30 - 50 ml/10 L vode
PAKIRANJE: 50 ml 

dr.metrob  
InsectoSec
 Beži stran, ker te posušim! 
mineralno prašivo proti plazečemu se mrčesu, 
higienskim škodljivcem in drugim nadlogam, 
kot so mravlje, srebrne ribice, mačje bolhe in 
rdeče ptičje pršice za posipanje ali škroplje-
nje tal in reg.
OKVIREN ODMEREK ZA ŠKROPLJENJE:  

160 g v 840 ml vode
PAKIRANJE: 200 g

dr.metrob  
SilicoSec
Ne jej mojih pridelkov! 
mineralno prašivo za suho tretiranje semen, 
krme za živali in skladiščnih prostorov brez 
vpliva na kaljenje in pekovske ter krmne 
lastnosti s ciljem preprečevanja naselitve ali 
zatiranja že prisotnih skladiščnih škodljivcev.
ODMEREK: 100 - 200 g/100 kg semen
PAKIRANJE: 200 g

dr.metrob  
Vitisan 
 Smrt pepelovkam,  
pegavostim in gnilobam 
zatiranje bolezni na vrtninah in zeliščih, ok-
rasnih rastlinah, sadnih vrstah in vinski trti. 
Vsebuje kalijev hidrogen karbonat, ki učinkuje 
na naravnih, fizikalno-kemičnih principih.
OKVIRNI ODMEREK:  
30 - 50 g/10 L vode  
(100 g /10 L vode - vinska trta)
PAKIRANJE: 50 g 

dr.metrob  
Invelop 
 Jaz te vidim, ti pa mene ne! 
dolgotrajna mehanska in vizualna prepreka 
za škodljivce plodov (oljčno muho, plodovo 
vinsko mušico, hruševo bolšico in rdečo sadno 
pršico), z glivami povzročene bolezni (škrlup 
in oidij) ter zaščita pred sončnimi opeklina-
mi. 
OKVIREN ODMEREK: 200 g/10 L vode
PAKIRANJE: 3 kg  

dr.metrob Plantonic 
 Rastline se lahko zdravijo same, 
 spodbujajmo njihovo odpornost  
dr.metrob Plantonic sestoji iz izvlečkov kop-
rive, vrbe in sončničnega olja, ki spodbujajo 
rast, večajo pridelek in izboljšujejo kakovost 
plodov, zlasti pa vzpostavljajo inducirano od-
pornost rastlin - preprečujejo pojav bolezni in 
prerazmnožitev škodljivcev pred njihovim po-
javom.
Za dosego odpornosti rastline škropimo v času 
pričetka rasti in škropljenja večkrat ponovimo; 
v nekaterih primerih tudi z dodatkom bakrovih 
gnojil.
OKVIRNI ODMEREK: 40 ml v 10 L vode
PAKIRANJE: 250 ml

dr.metrob BIO
 Komplet za obnovo rasti  
 in odpornost 
vsebuje Plantonic + AlgoVital Plus + bakreno 
foliarno gnojilo Cuprovin 50, ki se smiselno do-
polnjujejo za hitro spodbuditev nadaljevanja 
rasti po zastojih zaradi vplivov vremena, me-
hanskih poškodb ali bolezni in škodljivcev 
ob sočasnem dvigu in krepitvi odpornosti 
na vrtninah, okrasnih rastlinah, sadnih vrstah 
in vinski trti, kadarkoli v rastni dobi.
PAKIRANJE: za pripravo 60 L škropilne brozge


