
Basacote® Tabs 6M 
„ES gnojilo“ 

 
Sestavljeno, popolnoma oplaščeno NPK mineralno gnojilo z magnezijem, žveplom in mikroelementi 
16+8+12(+2+5). Za uporabo v hortikulturi. Z nizko vsebnostjo kloridov. 
 

Sestava:  

16.0 % skupni dušik (N); 7.4 % nitratni dušik, 8.6 % amonijski dušik 

8.0 % skupni fosforjev pentoksid topen v nevtralnem amoncitratu in vodi (P2O5); 5.6% 

vodotopni fosforjev pentoksid 

12.0 % vodotopni kalijev oksid (K2O) 

2.0 % skupni magnezijev oksid (MgO); 1,4% vodotopni magnezijev oksid 

5.0 % skupno žveplo (S); 4.0 % vodotopno žveplo 

0,02 %   bor (B) 

0,05 %   baker (Cu)* 

0,40 %   železo (Fe); 0,15 % vodotopnega železa kot kelat EDTA 

0,06 % mangan (Mn)* 

0,015 %   molibden (Mo) 

0,02 % cink  (Zn)* 

*v obliki EDTA kelata (stabilnost kompleksov do pH 7.5) 

 

Opis: 

Basacote® je skupina popolnoma oplaščenih gnojil z dolgotrajnim in postopnim sproščanjem hranil. 

Neposredno dostopna rastlinska hranila so v deklariranem razmerju obdana z elastično polimerno 

opno različnih debelin. Ker opna nadzorovano prepušča vodo, hranila po principu osmoze in difuzije 

prehajajo v okolico in so na voljo rastlinam skladno s tipom gnojila do 16 mesecev dolgo. Gnojila so 

namenjena za osnovno gnojenje substratov, v hortikulturi, drevesnicah ter za točkovno gnojenje 

sadilnih jam. Prednosti tovrstnih gnojil so izenačena velikost granul, temperaturno (CAR) in 

vlažnostno pogojeno sproščanje hranil, odpornost na zmrzal, izjemna varnost in zanesljivost gnojenja 

brez poškodb rastlinskih delov, tudi ob neposrednem stiku, enakomeren dovod vseh hranil, brez 

izgub s fiksacijo v tleh, presežki hranil in z manj spiranja ter zanemarljivim vplivom na zasoljenost tal. 

 

Granule Basacote® Tabs 6M 16-8-12(+2) so združene v gnojilne čepke teže 7,5 g in 6 mesečnim 

sproščanjem hranil pri temperaturi 21°C. Sproščanje hranil je določeno s temperaturo okolice in 

prilagojeno potrebam posamičnih rastlin. Dovod hranil je neodvisen od reakcije (pH) tal, 

mikrobiološke aktivnosti in koncentracije hranil v tleh. Gnojilni čepki omogočajo enostavno rokovanje 

in odmerjanje za dognojevanje rastlin in za  gnojenje sadilnih jam.  Učinkovito preprečujejo fiksacijo 

hranil v tleh, spiranje hranil in zasoljenost tal ter spodbujajo tvorbo in razraščanje korenin. Zvišujejo 

prijem rastlin in pospešujejo rast. 

 

Navodila za uporabo in odmerki: 

za neposredno potikanje v rastni substrat ali prst za gnojenje vseh rastlin posajenih v posodah, koritih 

in visečih košarah; za gnojenje drevnin, grmovnic ali vrtnin, pod koreninsko grudo v sadilni jami ter 

naknadno gnojenje s potikanjem v prst ob steblu. 



Običajen odmerek gnojila: 1 čepek v 2-3 L sadilnega substrata, oz. rastlino. Odmerek praviloma 

zadošča za celotno rastno sezono. 

 

Vsebina: 7,5 kg 

 
Navodila za shranjevanje:  
Hranite zavarovano pred vlago, vročino in svetlobo. Po uporabi je potrebno embalažo dobro zapreti 
in hraniti na suhem mestu. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega 
izdelka. Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen. 
 
Dobavitelj: COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 10, 48155 Münster, Nemčija 

Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubečna, T: +386-3-7806-330, www.metrob.si 

 


