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Osnovno in dopolnilno gnojenje
Agromaster 11-8-27 (oplaščeno NPK gnojilo z 2-mesečnim* sproščanjem dušika,  
magnezijem, kalcijem in žveplom) 
Ker združuje založno gnojenje s poudarkom na kaliju in postopen, rasti prilagojen dovod dušika ne glede na ko-
ličino padavin (suša, nalivi), omogoča enakomeren dovod hranil in izenačeno rast v deklariranem času, višje do enake 

pridelke z nižjimi odmerki in gnojenje na zalogo ob nižjih obratovalnih stroških. Preprečuje nepovratne izgube s spiran-

jem v podtalje. Po površinskem raztrosu je priporočljiv plitek vnos v tla.

*pri temp. tal 21°C.

Top 20+8+8 (oplaščeno NPK gnojilo s 3-mesečnim sproščanjem dušika in žveplom) 
Za dognojevanje oljk v času največjih potreb (zavezanje in rast plodov) ali osnovno gnojenje s fosforjem in kalijem 

optimalno založenih rastišč. Odlikuje ga visoka vsebnost in 3-mesečno postopno sproščanje dušika ter visok delež žvep-

la (34 %), kar oljkam zagotavlja višjo aromatiko in vsebnost olja.

NovaTec Nitroriz (32% N + 32% S) 
Za dognojevanje oljk v času največjih potreb (zavezanje in rast plodov).  Odlikuje ga prehrana rastlin, temelječa na 

amonijskem dušiku (NET tehnologija) in manjše izgube dušika s spiranjem, zato maksimiranje izkoristljivega dušika za 

rastline v podaljšanem, 7-10 tedenskem obdobju. Visok delež žvepla (32 %) oljkam zagotavlja višjo aromatiko in vseb-

nost olja.

Hlevski gnoj Extra  
(peletirano organsko gnojilo in izboljševalec tal – aktivni kompost) 
za dvig plodnosti in godnosti tal, izboljšanje zadrževanja vode in hrambe hranil. Odlikuje ga visok delež trajnega 

humusa (huminskih in fulvo kislin ter aktivnih drobnoživk), uravnotežena sestava hranil in BIO certifikat.  Nadomešča 

preperel hlevski gnoj v razmerju 1 : 10 kadarkoli v toku vegetacije.

Agriorganico 7 (organsko dušikovo gnojilo, 7% N + 0,02 Zn + 30 C) 
za poudarjeno dušično gnojenje s takojšnjim in postopnim učinkom, žveplom in kalcijem naravnega izvora ter visok 

delež aminokislin in spodbujevalcev rasti.

Agroleaf Power Total (vodotopno foliarno gnojilo, NPK 20-20-20 + mikroelementi) 
s patentirano tehnologijo za vzpodbujanje rasti in harmonično prehrano rastlin. Intenzivira rast in razvoj ter hkrati 

podaljšuje posamezne faze rasti rastlin. Hitro odpravlja pomanjkanja in neravnovesja v oskrbi s hranili ter rastlinam po-

maga 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 Kalcij (vodotopno foliarno gnojilo,  
NPK 11-5-19 + 9 CaO +2,5 MgO + mikroelementi) 
s kalcijem v obliki kalcijevega oksida in patentirano tehnologijo za optimiranje zaključnega razvoja rastlin, preprečevan-
je in odpravljanje pomanjkanja kalcija ter z zvišano vsebnostjo kalija.

Agroleaf Power Kalij  
(vodotopno foliarno gnojilo, NPK 15-10-31 + mikroelementi) 
za izboljšano aromatiko in oljavost plodov.

Nutribor (foliarno gnojilo na osnovi bora in mikroelementov) 
za boljšo in enakomernejšo oplodnjo.

Varstvo in dvig odpornosti
Invelop White Protect (osnovna snov za varstvo rastlin) 

inovativna rešitev na osnovi naravne snovi. Po nanosu na rastline in plodove tvori fizično oviro, ki ščiti pred oljčno 
muho in povzročitelji bolezni ter sončnimi opeklinami. Uporablja se preventivno, saj deluje tako, da zmanjšuje vla-
go, potrebno za razvoj patogenih gliv, dehidrira mladostne razvojne stopnje škodljivih žuželk in žuželke ovira pri 
prepoznavanju plodov. Se minimalno praši ter zelo dobro porazdeljuje in veže na podlago. 

Priporočena uporaba: 2-5 aplikacij letno, pri porabi vode, ki naj zagotovi dobro pokritost listov in plodov (600-1.000 L/ha). Prvo 

aplikacijo je potrebno izvesti po zaključenem cvetenju (preventivno). Ponovitve škropljenj so namenjene obnovi nanosa na rastlinah 

zaradi spiranja z dežjem (kadar pade več kot 20 mm dežja) in se zaključijo vsaj 3 tedne pred obiranjem.

Flypack Dacus trap (insekticidna vaba v postopku registracije) 
Insekticidna vaba za ulov oljčne muhe. Namenjena je ulovu in zmanjševanju številčnosti oljčne muhe (Bactrocera 
oleae), z razobešanjem 50 do največ 100 vab na ha, odvisno od številčnosti populacije muhe, in/ali  spremljanju leta in 

številčnosti populacije oljčne muhe (Bactrocera oleae) z razobešanjem 1-3 vab na ha.

Vabe se obeša po cvetenju oljk, 15 dni pred pričetkom odlaganja jajčec oziroma pred olesenitvijo koščic plodov. Pasti so 

učinkovite do 180 dni.

Glunate Cu (sistemično bakrovo gnojilo) 
namenjen preprečevanju fizioloških motenj zaradi pomanjkanja bakra (spodbuja različne encimatske procese, odgovor-

ne za sprejem hranil in vitalnost), zato zvišuje pridelke in krepi imunski sistem rastlin. 

Se hitro absorbira in premešča po rastlinah. Zaradi zadostne oskrbe rastlin z bakrom, so rastline odpornejše na 
pojav glivičnih bolezni.

Folwin (aminokislinski foliarni biostimulant) 
aminokislinski pripravek za krepitev rastlin in organsko gnojilo za zagon in obnovo rasti rastlin po poškodbah, stresnih 

situacijah ali krepitev splošnega zdravstvenega stanja, spodbujanje cvetnega nastavka in števila ter kakovosti plo-
dov.

Algovital Plus  
(organski foliarni biostimulant iz rjavih morskih alg, Ascophyllum nodosum) 
za izboljšanje oplodnje oljk, zagon in obnovo rasti. Vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, vitamine, predstopnje 

rastlinskih hormonov, mikro in sekundarna hranila (baker, bor, cink, jod, kobalt, krom, mangan, molibden, natrij, selen, 

železo, žveplo). 

Algoplasmin (organski foliarni biostimulant iz rdečih morskih alg) 
aktivira samoobrambne sposobnosti rastlin. Pospešuje rast, razvoj korenin in presnovne procese rastlin. Omogoča hitro 
regeneracijo rastlinskih tkiv po mehanskih poškodbah in blaži stresna stanja rastlin (suša,..). 

Agree WG  
(biološki selektivni insekticid na osnovi Bacillus thuringhiensis var. Aizawai) 
za zatiranje gosenic oljčnega molja in oljkove vešče v odmerku 1 kg/ha. Tretiranje se opravi v času izleganja gosenic 

škodljivih metuljev. 

Improve 5 v 1 (dodatek vodi in škropilnim brozgam) 
Za: • optimalno trdoto in pH vode za zalivanje ali pripravo škropilnih brozg, 

 • izboljšanje omočenosti rastlin in tal, 

 • boljšo površinsko distribucijo in penetracijo škropilnih brozg. 

Z uravnavanjem pH vodnih raztopin in brozg se doseže optimalna učinkovitost uporabljenih sredstev (Bt-pripravkov in 

drugih). Pripravek vsebuje barvni indikator, ki nakazuje spremembo pH s spreminjanjem barve vode, kar omogoča pre-

prosto uporabo. Najbolj optimalen pH vode za pripravo škropilnih brozg in gnojilnih raztopin, je med 5,0 in 6,0. 



Fenofaza Okvirni termin Tehnološki ukrep Izvedba Odmerek za 1 ha (ca. 300 oljk)

Februar - 
marec

Osnovno talno gnojenje Agromaster 11-8-27 250 - 300 kg

ali EKO (organsko gnojenje)
Hlevski gnoj Extra 
ali
Agriorganico 7

1 – 2 T
ali
400 – 600 kg

Začetek 
vegetacije

Zagon rasti in 
priprava na cvetenje

Glunate Cu 
+
Agroleaf Power Total 20-20-20

3 L
+
3 – 5 kg

Pred 
cvetenjem

Optimiranje oplodnje

VARSTVO: Oljčni molj, Oljkova vešča

Nutribor + Folwin1

Agree + Improve močilo

3 kg + 2-3 L

1 kg  + 0,1 L*
*100 ml/100 L brozge

Polno  
cvetenje Optimiranje oplodnje Folwin1 2-3 L

Po cvetenju:
plodovi 
velikosti  
popra

Zavezovanje plodov:
- Dovod N preko tal
- Foliarna prehrana (Ca,K)

VARSTVO: Oljčni molj, Oljkova vešča,  
Kljunati oljkov rilčkar

MONITORING Oljčne muhe

Top 20-8-8
Folwin1 +
Agroleaf Power Ca 11-5-19

Agree + Improve močilo 

Invelop

Flypack 

300 kg
2-3 L +
4 kg

1 kg + 0,1 L*
*100 ml/100 L brozge

25 kg 

1-3 kos

Olesenitev 
koščic

Trpežnost na sušo in obnova poškodb
Dvig aromatov in oljavosti

VARSTVO: Oljčna muha

Algoplasmin +
Agroleaf Power High K 15-10-31

Flypack trap + 
Invelop (obnova nanosa  
pri >20 mm dežja)

4 kg +
4 kg

50-70 kos + 
15-20 kg

Rast  
in zorenje 
plodov

Pospešitev dozorevanja, večanje 
oljavosti

VARSTVO: Oljčna muha

Agroleaf Power High K 15-10-31   

Invelop (obnova nanosa  
pri >20 mm dežja)

4 kg

15-20 kg

Jeseni po 
obiranju Foliarna prehrana z bakrom Glunate Cu 3 L

Opombe:  1 enakovredno amino-kislinsko gnojilo Folwinu je AlgoVital, v odmerku 4 L/ha  
 Z izjemo močila Improve, so vsi odmerki podani za 1 ha (ca. 300 oljk) in se aplicirajo z običajno količino vode
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