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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)

 Plantonic 
Inovativna kombinacija treh osnovnih snovi: ekstrakta sončničnega olja in vodnega izvlečka velike koprive ter vrbe, za ob-
rambo trte pred peronosporo, oidijem in pršicami z vzpostavljanjem inducirane odpornosti. Trto se škropi do zaključka 
intenzivne rasti, v  7-10 dnevnih ponovitvah, pred pojavom bolezni ali ob pojavu škodljivcev. Sočasno spodbuja fotosintetske 
in dihalne procese, rastline vitalizira, pospešuje rast korenin in nadzemnega dela ter tako veča tržni pridelek in njegovo ka-
kovost. Tretiranje ni dovoljeno v času cvetenja, vročini in intenzivnem sončnem obsevanju! Ne sme se mešati z olji in močili. 
Okviren odmerek pri polnem habitusu: 4 L/ha.

 Basfoliar Force 
Inovativen biostimulant z visoko vsebnostjo ekstrakta alge Laminaria digitata in mikrohranili. Izrazito zvišuje splošno in 
inducirano odpornost rastlin na vse oblike stresnih stanj, vključno pojav bolezni. Spodbuja fotosintetske procese in 
produktivnost rastlin ter Ima izrazit vpliv na izboljšanje organoleptičnih parametrov grozdja. Škropi se v 7-10 dnevnih pono-
vitvah, praviloma v kombinaciji z bakrenimi sredstvi, pri čemur nadomešča do 50% odmerka čistega bakra.
Okviren odmerek pri polnem habitusu: 3 L/ha.

 Vitisan 
Fungicid za preprečevanje oidija vinske trte od cvetenja do trgatve. Pri blagih do zmernih okužbah se škropi v  5-7 dnevnih 
razmikih in odmerkom 5-8 kg/ha.  Za potrebe zaustavljanja okužb se razmiki med škropljenji skrajšajo in odmerek poveča 
do 12 kg/ha. Število letnih aplikacij je omejeno na največ 6, oz. skupno 63 kg/ha/leto.  Za dosego optimalne učinkovitosti  se 
škropilni brozgi dodaja močilo Wetcit v 0,2% koncentraciji.
Vitisan je lahko fitotoksičen v primeru suhega in vročega vremena (sušni stres). Karenca: 1 dan.

 Glunate-Cu 
Visoko aktiven bakrov glukonat (6% bakra) za preprečevanje in korekcijo fizioloških motenj z nizkimi vnosi čistega bakra. 
V rastlinah spodbuja različne encimatske procese, izboljšuje sprejem hranil in vitalnost rastlin. Zvišuje pridelke, veča fotosin-
tetsko aktivnost in krepi imunski sistem rastlin. Se hitro absorbira in premešča po rastlini.  
Okviren odmerek: 2-3 L/ha.

 Invelop 
Repelent na osnovi talka za zaščito pred škodljivimi žuželkami (plodovo vinsko mušico, oljčno muho, hruševo bolšico, rde-
čo sadno pršico),  glivičnimi boleznimi (oidij vinske trte, škrlup) in sončnimi ožigi. Je fino mlet naravni mineral z visokim 
oprijemom in odlično pokrovnostjo rastlinskih tkiv. Nima čakalne dobe, ne pušča ostankov, se ne praši in odlično suspendira. 
Ne vpliva na fotosintetsko dinamiko rastlin, potek in parametre alkoholne fermentacije ter lastnosti in senzorične 
parametre vin ter oljčnega olja. 
Škropi se z običajno škropilno tehniko ob uporabi vsaj 600 L vode na ha, z dežjem spran nanos pa obnavlja pri več kot 25 mm 
padavin. Ne mešati s Plantonic.
Okviren odmerek: 15 - 25 kg/ha.

 Wetcit 
Močilo naravnega porekla z izrazito sposobnostjo raztapljanja maščob in voskov. Kot dodatek škropilnim brozgam optimira 
nanos na voskastih in dlakavih površinah listov ter zmanjšuje številčnost škodljivih žuželk in potencial glivičnih bo-
lezni. 
Z večanjem pokrovnosti in izboljšanjem obstojnosti škropilnih brozg ter poškodbami voskastih slojev insektov in zunanje 
plasti micelija gliv, zvišuje učinkovitost ukrepov varstva - tudi na težko dostopnih mestih.
Redna uporaba pri škropljenju prepreči kopičenje nečistoč v škropilnih rezervoarjih in mašenje šob. 
Odmerek: 0,1-0,3 % koncentracija. 

 Orocide Plus 
Fungicid, insekticid in akaricid (olje pomarančevca), ki se na vinski trti uporablja za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo 
(Botryotinia fuckeliana). S sredstvom so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni dobi, v časovnem inter-
valu 3 dni. 
Sredstvo ima nizko površinsko napetost, ki omogoča, da se olje pomarančevca učinkovito razširi po rastlini in popolnoma 
prekrije ciljni škodljivi organizem. Pri žuželkah in pršicah poškoduje zunanjo zaščitno plast (kutikulo), kar vodi do izgube 
telesne tekočine in posledično povzroči smrt žuželke oziroma pršice. Pri glivah sredstvo poškoduje zunanjo plast micelija in 
prepeči njegovo širjenje. Na ta način prepreči nadaljnje širjenje okužbe. 
Odmerek: 6,4 L/ha, ob porabi največ 800 L vode na ha. Karenca: 1 dan.

 Agree / Delfin   (Bacillus Thuringiensis var. Aizavaii / Kurstaki)
Biološka insekticida za zatiranje gosenic škodljivih metuljev na različnih kulturah (vinski trti, vrtninah, različnih sadnih 
vrstah, okrasnih rastlinah, na hmelju,…). Delujeta želodčno, zato ga morajo gosenice zaužiti. Na vinski trti se uporabljata za 
zatiranje 2. in 3. generacije križastega in pasastega grozdnega sukača v odmerku 1.0 kg/ha (Agree), oz. 0.75 kg/ha (Del-
fin). Zatiranje se prične v času izleganja prvih ličink in se po potrebi ponovi do tri krat v 7 dnevnih razmikih. Bakrena in alkalna 
sredstva ob neposrednem mešanju učinkovitost obeh zmanjšujejo!
Karenca ni potrebna.

 TRIPHERON feromonske vabe  
– pasasti in križasti grozdni sukač

 Rebel Amarillo 
– rumene lepljive plošče 
za ulov ameriškega škržata
visoko selektivni pripomočki za določitev 
najustreznejšega termina in trajanja zati-
ranja škodljivcev.  Zmanjšujejo uporabo in-
sekticidov in upočasnjujejo pojav rezistence, zato  so osnova EKO 
pridelave. 
Feromonske pasti so v kompletih sestavljene iz lovilnih hišic ali 
plošč, feromonov in hrane (privabila). Vsak sestavni del pa je na voljo tudi posamično.

 Oskrba eko vinogradov s hranili 
- talno gnojenje z Aktivnimi komposti
Aktivni komposti vsebujejo visok delež trajnega humusa (huminskih in fulvo kislin), aktivnih mikoriznih drobnoživk ter 
dodatkov za posebne lastnosti. V nizkih odmerkih izrazito izboljšujejo plodnost in godnost tal, optimirajo vodni režim 
in hrambo hranil.  Oživljajo in vzdržujejo mikrobiološko živost tal (zmanjšujejo vpliv bakrenih sredstev) ter uravnavajo 
pH rizosfere. Pridobljeni so v temperaturno nadzorovanem, več tedenskem procesu fermentacije hlevskega gnoja certifici-
ranih rejcev govedi in kopitarjev brez umetnih postopkov sušenja in stisnjeni v pelete. 
V tla se dodajajo širom, tračno ali točkovno (sajenje ali podsajanje cepljenk), najbolje s plitko zadelavo ali mulčenjem skozi 
vse leto (prednostno jeseni-spomladi).

 Hlevski gnoj Extra 
nadomešča preperel hlevski gnoj v razmerju 1:10. Okviren odmerek: 1 T/ha jeseni ali spomladi.

 AgriBioAktiv 
(s simbiotsko bakterijo Trichoderma harzianum in T.viride ter bakterijami rizosfere)
aktivator tal za obnovo degradiranih in utrujenih tal. Z različnimi mehanizmi omejuje razvoj rastlinskih patogenov, izbolj-
šuje sanitarno stanje in viša hektarski donos. Okviren odmerek: 800-1000 kg/ha.

 Agriorganico 7 
Organsko dušično gnojilo v visokim deležem fulvo kislin in rastnih stimulantov za dopolnilno prehrano mladih nasa-
dov in vinogradov v slabi kondiciji.  Okviren odmerek: 500 kg/ha (zgodaj spomladi).

 Zolfo 51 
Žveplo za kmetijsko rabo na organskem nosilcu; za korekcije in uravnoteženje pH tal ter dovod in spodbujanje vnosa hranil. 
Okviren odmerek: 500 kg/ha več let zaporedoma.

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

Število zahtevanih feromonskih vab ali lovilnih plošč po 
Tehnoloških navodilih za izvajanje ukrepov kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil (KO-POP) za trajne nasade



Navedbe odmerkov sredstev in gnojil so podane za ha.
Splošni napotki  Razmike med tretiranji je potrebno prilagoditi 
vremenskim razmeram in potencialu bolezni. Praviloma se škropljenja 
ponavljajo v presledkih 5-10 dni, oz. če pade več kot 20-30 L/m2 dežja.

OPOZORILA: 
VITISAN: uporaba vedno na suhi list.  
V primeru zelo suhega in vročega vremena lahko povzroča ožige.
AGREE in DELFIN: ne mešati z bakrenimi in alkalnimi sredstvi.

INVELOP: zmanjšuje poškodbe jagod od plodove vinske mušice.
INVELOP: ne mešati s Plantonic.

Fenofaza
odganjanje  

(volna) 
BBCH 05

mladika 2-4 cm 
BBCH 11-13

mladike 30-40 cm 
BBCH 53

pred cvetenjem, 
mladike 40-70 cm 

BBCH 57
cvetenje  
BBCH 63

konec cvetenja 
BBCH 69

jagode velikosti 
prosa  

BBCH 73

jagode velikosti 
graha  

BBCH 75
debeljenje jagod 

BBCH 77
zapiranje grozdov 

BBCH 79
mehčanje jagod 

BBCH 85

Poraba vode / ha 200 L 200 L 300 L 350 L 400 L 500 L 600 L 600 L 600 L 600 L 400 L

spodbujanje rasti 1L  
AlgoVital Plus

2 L  
AlgoVital Plus

3 L  
AlgoVital Plus

boljša oplodnja 2 L  
AlgoVital Plus

3 L  
AlgoVital Plus

akarinoza,  
erinoza

2 %  
Kumulus DF 

temp. višja od 15 °C

4 L  
K-vodno steklo  
+ 2 % Kumulus

oidij
nižji potencial

3 kg  
Kumulus DF

3 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

3 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

3 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

4 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

8 kg Invelop  
+ 4 kg  

Kumulus DF

8 kg Invelop  
+ 3 kg  

Kumulus DF

8 kg Invelop  
+ 3 kg  

Kumulus DF

10 kg Invelop  
+ 3 kg  

Kumulus DF

oidij
višji potencial

4 kg  
Kumulus DF

4 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

4 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

3 kg  
Kumulus DF  

+ 0,2 % Wetcit

5-6 kg Vitisan  
+ 4 kg  

Kumulus DF
+ 0,2 % Wetcit

5 kg Vitisan 
+ 4 kg  

Kumulus DF
+ 0,2 % Wetcit

6 kg Vitisan 
+ 3 kg  

Kumulus DF
+ 0,2 % Wetcit

6 kg Vitisan 
+ 3 kg  

Kumulus DF
+ 0,2 % Wetcit

8 kg Vitisan 
+ 3 kg  

Kumulus DF
+ 0,2 % Wetcit

oidij
sanacija (kurativa)

6 - 8 kg Vitisan  
+ 0,2 % Wetcit 

8 - 12 kg Vitisan  
+ 0,2 % Wetcit 

8 - 12 kg Vitisan  
+ 0,2 % Wetcit 

peronospora
nižji potencial

3 L  
Plantonic  

+ 0,2 kg  
Cuprovin 50

3 L  
Plantonic  

+ 0,3 kg  
Cuprovin 50

2 L  
Basfoliar Force 

+ 0,3 kg  
Cuprovin 50

2 L  
Basfoliar Force + 

0,4 kg  
Cuprovin 50

2 L  
Basfoliar Force  

+ 2,0 L  
Glunate Cu

2,5 L  
Basfoliar Force  

+ 2,0 L  
Glunate Cu

3 L 
 Basfoliar Force 

+ 2,0 L 
Glunate Cu 

3 L  
Basfoliar Force 

+ 2,5 L 
Glunate Cu 

peronospora
višji potencial

3 L  
Plantonic  

+ 0,7 kg  
Cuprovin 50

3 L  
Plantonic  

+ 0,8 kg  
Cuprovin 50

2 L 
Basfoliar Force 

+ 0,8 kg  
Cuprovin 50

2 L  
Basfoliar Force  

+ 1 kg  
Cuprovin 50

2,5 L  
Basfoliar Force  

+ 2,5 L  
Glunate Cu

3 L  
Basfoliar Force  

+ 3 L  
Glunate Cu

3 L  
Basfoliar Force  

+ 3 L  
Glunate Cu

3 L  
Basfoliar Force  

+ 3 L  
Glunate Cu

botritis  
(cona grozdja)

3 L  
Orocide Plus

3 L  
Orocide Plus

sušenje pecljevine 0,5 kg  
Fetrilon Combi

0,5 kg  
Fetrilon Combi

0,5 kg  
Fetrilon Combi

grozdni sukač 0,75 kg Delfin WG 
ali 1 kg Agree WG
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