
za manj poškodb od škodljivcev apnenje tal (Ca, Mg) gnojenje

Nemakil 330 Polysulphate Rasti® VRT ali  
COMPO NovaTec Blaukorn

25 kg / 100 m2  
vnos v tla ob rahljanju tal 20 - 25 kg / 100 m2 5 kg / 100 m2

za zdrave rastline preprečevanje škode  
zaradi talnih škodljivcev ukoreninjenje pospešitev rasti in odpornost

AgriBio Aktiv Rasti® SoilTonic G /
Rasti® SoilTonic E Rasti®P Plantonic +  

Rasti® Epin Ekstra®

25 kg/100 m2 800 g / 40 m2 

20 - 50 ml / 10 L vode 10 g / 10 L vode 40 ml + 1 ml / 10 L vode

vnos v tla ob rahljanju tal ob sajenju ali pojavu škode;  
škropljenje

zalivanje sadik pred ali po sajenju;  
zalivanje posevka po vzniku škropljenje po sajenju ali vzniku

od 2. tedna po sajenju ob pojavu pepelovk,  
na občutljivih kulturah

preprečevanje plesni  
(paradižnik, krompir,...)

dr.metrob BIO 
(AlgoVital + Plantonic + Cuprovin) Vitisan® + Plantonic Basfoliar® Aktiv

40 ml + 40 ml + 10 g / 10 L vode 10 - 30 g + 40 ml / 10 L vode 30 ml / 10 L vode
vsaj 3 škropljenja v 7 - 10 dnevnih razmikih škropljenje v 7 - 10 dnevnih razmikih škropljenje v 7 - 10 dnevnih razmikih

uši bolhači gosenice resarji, ščitkarji  
in koloradski hrošč

NeemAzal T/S                         
+ Basfoliar® Aktiv Rasti® AlgoPlasmin Agree WG® + Improve NeemAzal T/S                         

+ Basfoliar® Aktiv

30 - 50 ml + 30 ml / 10 L vode 40 g / 10 L vode 10 g + 10 ml / 10 L vode 30 - 50 ml + 30 ml / 10 L vode
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih

muhe in molji na korenju,  
kapusnicah in čebulnicah bramor polži COMPO Posip proti  

mravljam / COMPO Sprej 
proti mravljamWetcit + Cirkon Nemastar COMPO BIO Polži

50 ml + 1 ml / 10 L vode 50 mio / 100 m2 500 g do omočenosti

škropljenje v 7 - 10 dnevnih razmikih ob pojavu škodljivca ob pojavu škodljivca škropljenje v 7 - 10 dnevnih  
razmikih

Dopolnilno: kapusnice,  
solatnice in plodovke

čas intenzivne rasti od pričetka cvetenja  
do prvih plodov rast in zorenje plodov

proti črnenju plodov 
paradižnika in paprike ter 

rjavenju listnih robov solatnic
Rasti® LIST Rasti® CVET Rasti® PLOD Basfoliar® Combi Stipp

20 - 30 g / 10 L vode 20 - 30 g / 10 L vode 20 - 30 g / 10 L vode 10 - 20 ml / 10 L vode

zalivanje v tedenskih razmikih zalivanje v tedenskih razmikih zalivanje v tedenskih razmikih škropljenje v tedenskih razmikih od 
pojava prvih plodičev naprej

Priprava tal

Sajenje sadik, 
direktna setev

Ukrepi  
v času rasti 
• vzdrževanje 
odpornosti za 

preprečitev  
pojava bolezni

Ukrepi  
v času rasti 

• po potrebi  
ob pojavu;  

zatiranje in 
omejevanje  

razvoja  
škodljivcev

Prehrana  
rastlin  

v času rasti

Fiziološke 
motnje

Številni vzroki 
za pojav 
fizioloških 
motenj pridejo 
močneje do 
izraza v manj 
ugodnih rastnih 
razmerah 
vplivajo na 
večji in manjši 
izpad pridelka 
ali poslabšajo 
njegovo 
kakovost.
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Predlagane rešitve v odmerkih, ki so navedeni in veljajo za 10 L vode ali 100 m2

Pri gojenju 
vrtnin pogosto 

opažamo 
fiziološke 

motnje, ki 
prizadenejo 

normalno 
rast in razvoj 

rastlin.  
Vzroki za pojav 

teh motenj so 
različni in se 

kažejo kot:

‹‹ pomanjkanje 
(rumenenje in sušenje 
listov, slaba rast) ali 
presežek hranilnih 
snovi (prebujna rast, 
poškodbe rastlin - 
ožigi);

‹‹ uhajanje v cvet 
(vzroka sta suša,  
nizke temperature);

‹‹ poškodbe vrtnin 
zaradi motenj v oskrbi 
z vodo (slaba rast, 
venenje);

‹‹ poškodbe od mraza 
(delen ali popoln 
propad gojenih 
rastlin);

‹‹ odmiranje listnih 
robov (pomanjkljiva 
oskrba z vodo in 
hranili);

‹‹ spremembe oblike 
korenov (skelet v tleh, 
pomanjkljiva oskrba z 
vodo);

‹‹ rumenenje listov 
(pomanjkanje dušika, 
preobilna vlažnost 
tal);

‹‹ sprememba okusa, 
grenkoba plodov 
(pomanjkljiva oskrba 
z vodo);

‹‹ poškodbe od 
sončnega ožiga 
(bledenje in sušenje 
listov, poškodbe  
- ožigi na plodovih);

‹‹ venenje, zvijanje 
in odmiranje raznih 
organov (pomanjkljiva 
oskrba z vodo, virusna 
obolenja);

‹‹ odpadanje cvetov 
in plodov (previsoka ali 
prenizka temperatura 
- toplotni šok, 
pomanjkljiva oskrba z 
vodo);

‹‹ votli plodovi 
(premočno gnojenje  
z dušikom);

‹‹ poškodbe ob 
spravilu (udarnine, 
zlomi, poškodbe na 
listih).

‹‹ pokanje korenov in 
plodov (pomanjkljiva 
oskrba z vodo, suša);

‹‹ sprememba zna-
čilne barve korenov, 
listov, stebel in plodov 
(pomanjkanje hranil/
N/P/K, pomanjkljiva 
oskrba z vodo);

‹‹ iznakaženje raznih 
plodov (škodljivci: miši, 
strune, polži);

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

®

www.metrob.si

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.

Moj vrt
V bolje založenih vrtnih centrih, kmetijskih 
trgovinah in zadrugah. 

Obiščite nas v spletni trgovini 

www.metrob.si
Več informacij na info@metrob.si 
ali na 03 7806 330

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

vir zdravja         in veselja

www.metrob.si



za manj poškodb od škodljivcev gnojenje preprečevanje zapleveljenosti,  
obramba pred polži, ohranitev vlage v tleh

Nemakil 330
Rasti® VRT  

ali COMPO NovaTec Blaukorn  
ali drugo namensko gnojilo

BIO Frux zastirka za trajnice in vrtnice

25 kg / 100 m2 5 kg / 100 m2

4-5 cm plast (1 vreča / 1 m2)
vnos v tla ob rahljanju tal raztros pred dežjem

razkuževanje zaščita pred voluharji in drugimi glodalci preprečevanje škode zaradi talnih škodljivcev
Rasti® Algo-Plasmin + Rasti® Cirkon Rasti® HYDRO (gnojilo) Rasti® SoilTonic G / Rasti® SoilTonic E

40 g + 1 ml 3 - 5 g / sadilno mesto 800 g / 40 m2 ;   20 - 50 ml / 10 L vode
5 - 10 min namakanje v suspenziji dodajanje v sadilno jamo ob sajenju ali pojavu škode; škropljenje

za zdrave rastline ukoreninjenje pospešitev rasti in odpornosti
AgriBio Aktiv Rasti®P Plantonic + Rasti® Epin Ekstra®

10 g / 10 L vode 40 ml + 1 ml / 10 L vode
25 kg / 100 m2  

vnos v tla ob rahljanju tal
zalivanje sadik pred ali po sajenju;  

zalivanje posevka po vzniku škropljenje sadik po sajenju ali vzniku

zmanjšanje potrebe po zalivanju pospešitev rasti in odpornosti 6-mesečno založno gnojenje
Substrat Rasti® KORITA Plantonic + Rasti® Epin Ekstra® Rasti® RAST gnojilo v čepkih

40 ml + 1 ml 1 - 3 čepki / posodo
vodozadrževalni substrat za samostojno uporabo škropljenje sadik po sajenju potikanje v substrat mesec dni po sajenju

izboljšanje prezimitve  
in dezinfekcija

rje, pegavosti;  
od 2. tedna po sajenju plesni rje, pegavosti pepelovke

Cuprovin 50 (baker)
dr.metrob BIO  

(AlgoVital + Plantonic + 
Cuprovin)

Basfoliar® Aktiv Cuprovin 50 + Plantonic Vitisan® + Plantonic

35 g / 10 L vode 40 ml + 40 ml + 10 g / 10 L vode 30 ml / 10 L vode 10 g + 40 ml / 10 L vode 10-30 g + 40 ml / 10 L vode

zgodaj spomladi in jeseni večkratno škropljenje rastlin  
v 7 - 10 dnevnih razmikih

večkratno škropljenje rastlin  
v 7 - 10 dnevnih razmikih

večkratno škropljenje rastlin  
v 7 - 10 dnevnih razmikih

večkratno škropljenje rastlin  
v 7 - 10 dnevnih razmikih

listne uši, škržati pelargonijev cekinček
gosenice, pušpanova vešča, 

molji (paciprese, tuje, 
panešplica in trdoleska)

COMPO Sprej proti 
mravljam / 

COMPO Posip proti 
mravljam

COMPO Sprej proti osam

NeemAzal T/S                          
+ Basfoliar® Aktiv

NeemAzal T/S                               
+ Basfoliar® Aktiv

Agree WG®  
+ Improve

30-50 ml + 30 ml / 10 L vode 30-50 ml + 30 ml / 10 L vode 10 g + 10 ml / 10 L vode do omočenosti
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih
škropljenje v 7 - 10 dnevnih  

razmikih za uporabo na prostem

resarji in ščitkarji na sobnih  
in okrasnih rastlinah

tripsi in pršice na okrasnih 
rastlinah in drevninah

brazdasti trsni rilčkar  
(rododendroni in druge 

okrasne vrste)
palmov vrtač polži

NeemAzal T/S +  
Basfoliar® Aktiv Wetcit + Rasti® Cirkon Nematop Cool / Nematop,  

Nematop Rilčkar STOP Nemastar COMPO BIO Polži

30-50 ml + 30 ml 50 ml + 1 ml 50 mio / 50 - 100 L vode  
1 ploščica / 10 tekočih metrov 50 mio / 1 - 2 palmi 500 g

škropljenje v 7 - 10 dnevnih  
razmikih

škropljenje v 7 - 10 dnevnih  
razmikih ob pojavu škodljivca ob pojavu škodljivca ob pojavu škodljivca

založno gnojenje pomankanje magnezija čas intenzivne rasti obdobje cvetenja

Rasti® DVOFAZNO GNOJILO Rasti® MAGNEZIJ Rasti® LIST Rasti® CVET

10 - 30 g / sadiko 50 - 200 g / 1 m2 za raztros ali zalivanje 20 - 30 g / 10 L vode 20 - 30 g / 10 L vode
20 g / 1 L vode za listno gnojenje zalivanje v tedenskih razmikih zalivanje v tedenskih razmikih

Priprava tal  
na gredah

Sajenje  
čebulic na 

prostem

Sajenje  
in saditev  

na prostem

Sajenje  
sobnih in 

balkonskih 
rastlin  

v lonce  
in korita

Ukrepi  
v času rasti 
• vzdrževanje 

odpornosti  
za preprečitev  
pojava bolezni  

ali
• po potrebi  

ob pojavu;  
zdravljenje  

okužb

Ukrepi  
v času rasti

• po potrebi  
ob pojavu; 

zatiranje in 
omejevanje 

razvoja 
škodljivcev

Prehrana  
rastlin  

v času rasti

Lepa in  
trpežna trata

rokovnik za 
vzdrževanje  

100 m2

FEBRUAR / MAREC APRIL MAJ/JUNIJ AVGUST/SEPTEMBER OKTOBER/NOVEMBER

spodbuditev rasti, 
odstranjevanje mahu

ZRAČENJE IN DOSEJEVANJE;  
apnenje tal + regeneracija 

mehanskih poškodb
prvo redno gnojenje drugo redno gnojenje priprava na prezimitev

COMPO gnojilo za trato 
proti mahu  

Rasen Floranid® Twin

COMPO travno seme za 
dosejevanje in obnovo  

/ Novatec N-max  
+ Polysulphate  

COMPO gnojilo Floranid 
/ Rasen Floranid® Twin / 

COMPO gnojilo za trato + 
plevelna bariera

COMPO gnojilo Floranid 
/ Rasen Floranid® Twin / 

COMPO gnojilo za trato + 
plevelna bariera

COMPO dolgotrajno 
jesensko gnojilo za trato /

COMPO gnojilo za 
trato proti mahu

45 g / m2 25 g + 200 g / m2 45 g / m2 45 g / m2 40 g / m2

4,5 kg / 100 m2 2,5kg + 20 kg / 100 m2 4,5 kg / 100 m2 4,5 kg / 100 m2 4 kg / 100 m2
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10 kg / 200 m2

Predlagane rešitve v odmerkih, ki so navedeni in veljajo za 10 L vode ali 100 m2

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

®

www.metrob.si

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.

    okrasne 
     in sobne  
  rastline

Moj vrt

V bolje založenih vrtnih centrih, kmetijskih trgovinah in zadrugah. 

Obiščite nas v spletni trgovini 

Več informacij na info@metrob.si ali na 03 7806 330

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

www.metrob.si

www.metrob.si


