
Rasti z 

 

Odlično 
za ameriške 

borovnice, brusnice, 
rododendrone, azaleje, 

rese, hortenzije ter vse njim 
sorodne rastline, ki potrebujejo 

nizek pH.

Vodne 
rezerve in 

blaženje poma-
njkanje vode do 5 let 

po sajenju. Učinkovita 
obramba pred voluharji in 

drugimi glodalci.

Za hitro obnovo 
koreninskega 
sistema po 

poškodbah, ki 
jih povzročijo 

škodljivci.

Blagovna znamka Rasti® je sinonim 
za kakovostne substrate, gnojila in 
biostimulante profesionalne kakovosti.

Obsega že 24 izdelkov, ki so prijazni do 
okolja, živali in ljudi, zato so združeni pod 
oznako EKO metrob®. 

Rasti®  
Voluhar STOP 
Visokokakovosten šotni substrat  
z dodatkom gnojila
•	 Neposredno sajenje sadnih sadik,  

drevnin, grmov, trajnic in čebulnic
•	 Na področjih, ogroženih z voluharjem  

in drugimi glodalci 
•	 Za razmere z omejeno razpoložljivostjo z vodo
•	 Spodbuja prijem in rast sadik;  

tudi ob pomanjkanju vlage.

Rasti® HYDRO  
+ Voluhar STOP
Specialno gnojilo
•	 Dodajanje šotnim substratom  

in prsti ob sajenju
•	 Spodbuja ukoreninjanje in začetno rast
•	 Preprečuje poškodbe korenin, gomoljev  

in čebulic z objedanjem voluharjev in miši 

Rasti® P
– bujne in zdrave korenine
•	 Sadike: pred ali po presajanju 
•	 Sejanci: po vzniku 
•	 Odrasle rastline: ob zakrnelosti in poškodbah korenin

Za hitrejšo rast in večjo toleranco  
na talne škodljivce in bolezni.

50 - 200 g/m2 

20 g/L vode
TROSENJE IN ZALIVANJE 
ŠKROPLJENJE 

5 - 20 g/L vode ŠKROPLJENJE 

5 - 30 g/ 10 L vode ŠKROPLJENJE 

10-30 g/10 L vode ZALIVANJE 

10 g/10 L ZALIVANJE 

Izdelki Rasti® so na voljo v vseh bolje založenih vrtnih 

centrih, kmetijskih trgovinah in zadrugah ter v spletni 

trgovini   www.metrob.si

Rasti® AMERIŠKE 
BOROVNICE 
Substrat za rastline kislih rastišč
•	 Visokokakovosten šotni substrat z dodatkom 

dolgotrajnega gnojila za 3 mesečno rast
•	 Vsa pomembna hranila in dodatki za optimalno vzgojo 
Idealen za sajenje, presajanje in vsakoletno 
zastiranje koreninske grude.

Rasti® pHLow 
Gnojilo za rastline kislih rastišč 
•	 Vzdržuje kislost tal kljub zalivanju s »trdo« vodo 
•	 Spodbuja obilen pridelek ter bujno cvetenje
•	 Ne zasoljuje tal; primeren tudi za gnojenje z 

zalivanjem v vseh zavarovanih prostorih, za vzgojo 
sejancev rastlin in občutljivih kultur.

Rasti® Magnezij
Gnojilo proti rumenenju  
in odpadanju iglic
•	 Za rastline z višjimi potrebami po magneziju in žveplu
•	 Odlično za gnojenje iglavcev in okrasnih rastlin, vrtnin, 

sadnega drevja in vinske trte
•	 Preprečuje rumenenje in odpadanje iglic ter odmiranje 

živih mej, kot posledica soljenja cest
•	 Takojšen učinek ob pomanjkanju magnezija

Rasti® Nutribor
Gnojilo za rastline s povišanimi 
potrebami po boru
•	 Za plodovke, sadno drevje in vinsko trto
•	 Viša oplodnjo, vitalnost peloda ter višino  

in kakovost pridelka
•	 Povečuje odpornost rastlin na sušo
•	 Preprečuje pojav bledic in nekroz
•	 Omili mrežavost plodov jablane

Rasti®  
Fetrilon-Combi
Gnojilo proti bledenju  
in odmiranju listov ter pecljev 
•	 Za poljščine, vinsko trto, zelenjavo  

ter sadne in okrasne rastline
•	 Preprečuje pomanjkanje mikrohranil na alkalnih tal
•	 Povečuje vitalnost in odpornost rastlin ob suši
•	 Povečuje višino in kakovost pridelka
•	 Hitra korekcija barve

3-5 g/L substrata 
oz. 20-40 g/sadiko VDELAVA V TLA 



Učinkovitost 
preverjena 

na nevtralnih 
slovenskih 
inštitucijah

Zmanjševanje 
potreb po naknadnem 

zalivanju in gnojenju ter 
manj izgub rastlin.

Rasti® CVET 
Kompleksno gnojilo  
za cvetoče rastline
•	 V zaprtih prostorih (stanovanja, zimski vrtovi), na 

balkonih in terasah 
•	 Pospešuje cvetenje in intenzivnost obarvanja cvetov 
•	 Z zalivanjem pričnemo, ko rastline dosežejo polno 

velikost (posajene v Rasti substrate, dognojujemo prvič 
dva do tri tedne po sajenju). 

Rasti® DVOFAZNO 
GNOJILO
Gnojilo za rastline v koritih in loncih
•	 Inovativen sistem gnojenja v dveh fazah
•	 Enakomerno sproščanje hranil s takojšnjim in 

dolgotrajnim delovanjem
•	 Hranila se sproščajo takrat, ko jih rastlina potrebuje 
•	 Eno gnojenje zadošča za vso dobo rasti (6 mesecev)
•	 Z višjim deležem magnezija za zdrave in kakovostne 

rastline

Rasti® ORHIDEJA
Kompleksno gnojilo za orhideje 
•	•	 Pospešuje razvoj in tvorbo cvetov Pospešuje razvoj in tvorbo cvetov 
•	•	 Spodbuja obarvanost cvetov in listov Spodbuja obarvanost cvetov in listov 
•	•	 Uporaba od marca do septembraUporaba od marca do septembra

Rasti® Soil Tonic G 
Sredstvo za izboljšavo tal  
in pridelke brez poškodb od strun 
Naravni zeolit z rastlinskimi ekstrakti: 
•	 Zmanjšuje privlačnost rastlin za strune
•	 Rahlja in zrači tla, skladišči vlago in hranila  

ter nevtralizira težke kovine
•	 Spodbuja rast in rodnost rastlin
•	 Ohranja sklop in viša uporabni pridelek 
Naraven izdelek za vse vrtnine, jagodičje in okrasne 
rastline. Plitka vdelava v tla pred, sočasno ali kadarkoli  
po setvi/sajenju rastlin brez omejitev za uživanje. 

Rasti® PLOD Ca2+ 
Gnojilo z več kalcija za zdrave  
plodove vrtnin, jagodičja in solatnice
•	 Vsebuje vsa, za rast in razvoj plodov potrebna hranila
•	 Visok delež kalcija preprečuje pojav črnenja in pokanja  

plodov ter gnitje rozet
•	 Spodbuja obilen pridelek in trpežnost plodov 

Rasti® VRT 
Univerzalno gnojilo z 2 mesečnim 
sproščanjem hranil 
•	 Zmanjšana količina in število ponovitev  

gnojenja (manj spiranja) 
•	 Konstanten dovod hranil, tudi  

ob pomanjkanju vlage
•	 Enakomerna rast, plodovi večji in izenačeni
•	 Rastline odpornejše na pojav bolezni  

in trpežnejše pri skladiščenju
Odlično gnojilo za poletna gnojenja trat. 

Rasti® Soil Tonic E
Sredstvo za izboljšavo tal in pridelke  
brez poškodb od strun
Koncentrirana raztopina rastlinskih ekstraktov: 
•	 Zmanjšuje privlačnost rastlin za strune
•	 Rahlja in zrači tla, skladišči vlago in hranila  

ter nevtralizira težke kovine
•	 Spodbuja rast in rodnost rastlin
•	 Ohranja sklop in viša uporabni pridelek
•	 Škropljenje pred, sočasno ali kadarkoli po setvi/sajenju rastlin

Rasti® Algo-Plasmin
Rdeče morske alge za splošno  
krepitev rastlin 
•	 Pospešuje presnovne procese in aktivira samoobrambne 

sposobnosti rastlin
•	 Preventivna obramba pred škodljivci
•	 Za razkuževanje semena in regeneracijo  

po poškodbah (toča, veter,…)
•	 Zmanjšanje stresa ob presajanju in pospešitev nadaljnje rasti
•	 Za vse rastline 

Rasti® AlgoVital Plus
Rastni »booster« 
•	 Biostimulant iz rjavih morskih alg z aminokislinami
•	 Za zagon in hitro obnovo rasti 
•	 Po poškodbah zaradi škodljivcev in vremena (toča, veter,…)
•	 Za vse rastline

Rasti®  
UNIVERZALEN
Večnamenski substrat
Visokokakovosten šotni substrat z dodatkom gnojila
•	 Idealen za sajenje trajnic, drevnin in grmovnic  

v posode ali na prostem. 
•	 Odlično se dopolnjuje z gnojili:  

Rasti® CVET, Rasti® LIST ali Rasti® RAST

Rasti® RAST
Dolgotrajno oplaščeno gnojilo  
v kompaktnih čepkih
•	 Odlično za vse rastline v posodah in koritih 
•	 Eno gnojenje (potikanje v prst) za vso dobo rasti 
•	 Preprečuje poškodbe listov in cvetov ter izgube hranil 
•	 Rastline oskrbuje s hranili, skladno rastnim razmeram
•	 Z dolgotrajnim, do 6 mesečnim sproščanjem hranil

Rasti® LIST
Gnojilo za bogato zelene  
liste in spodbujanje rasti
•	 Idealno za vsa zelišča, sadne vrste,  

okrasne trajnice in enoletnice 
•	 Spodbuja rast in razvoj, cvetni nastavek in pridelek 
•	 Preprečuje bledenje listov in hitro  

obnavlja poškodbe ter zastoje v rasti 

50 čepkov

Rasti® HYDRO
Gnojilo z dvojnim učinkom
•	 Hramba vode in hranil na zalogo;  

za manj zalivanja:
•	 Korita in posode, vodo propustna tla 

•	 Zanesljiv prijem in spodbujanje rasti
•	 Podlaga za travne preproge
•	 Dodajanje šotnim substratom

Rasti®  
KORITA  
IN POSODE
Substrat z vodo zadrževalno 
sposobnostjo
•	 Za neposredno sajenje in s hranili  

za hitro ukoreninjenje
•	 Korita, posode, propustna tla,  

za zalivanje težje dostopnih mest, ...
•	 Za vse vrste rastlin

10-30 g/10 L vode ZALIVANJE ALI 
ŠKROPLJENJE 

10-30 g/10 L vode ZALIVANJE ALI 
ŠKROPLJENJE 

10-30 g/10 L vode ZALIVANJE 

20 - 25 g za 30 cm LONCA ALI KORITA 

3 g/L vode NAMAKANJE ALI ZALIVANJE
2,5 kg/50 m2 VDELAVA V TLA

40 ml/10 L vode ŠKROPLJENJE

30-40 g/10 L vode ŠKROPLJENJE

20-50 ml/10 L vode ŠKROPLJENJE

200 g/10 m2 VDELAVA V TLA

3-5 g/L substrata 
oz. 30 g/m2 VDELAVA V TLA

2 čepka za 3-5 L 
substrata

POTIKANJE V 
PRST


