
Basfoliar® CombiStipp SL  

»ES gnojilo« 
 
Raztopina kalcijevega nitrata  N (+CaO), 9.1 (+15) z borom, manganom in cinkom. Za listno aplikacijo sadnih 
vrst in vrtnin. 
 
Sestava: 

9.1 % dušik (N); 8.7 % nitratni dušik, 0.4 % amidni dušik 
15.0 % kalcijev oksid (CaO), vodotopen 

0.2 % bor (B) 
0.01 %  cink (Zn)* 

0.40 % mangan (Mn)* 
*= v obliki EDTA kelata. 
Kemijske lastnosti: 

3,0 pH (1:10 v vodi) 
1,5 kg/L pri 20 °C specifična teža 

 
Opis: 
Basfoliar® CombiStipp SL je tekoče kalcijevo gnojilo z dušikom (kalcijev nitrat) z borom, manganom in 
cinkom za izboljšanje kakovosti plodov sadnih vrst in vrtnin. Preprečuje fiziološko pogojeno predčasno 
odpadanja listov, grenko pegavosti plodov jabolk, odmiranja konice plodov paradižnika in drugih plodovk, 
odmiranja listov listnatih vrtnin ter omogoča dvig notranje kakovosti in skladiščne ter transportne 
trpežnosti vrtnin in sadnih vrst ter jagodičja.  
 
Navodilo za uporabo in odmerki: 
Basfoliar® CombiStipp SL je namenjen foliarni aplikaciji. Pri tem se meša z običajnimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi. Mešanje ni dovoljeno z močno alkalnimi sredstvi ali mineralnimi olji. 
 

Odmerki 
 
kultura 

odmerek ene 
aplikacije v 
L/ha 

konc. v % 
čas uporabe in število 
ponovitev v vegetaciji 

Jablane1)  
preprečevanje grenke pegavosti 

3-6 0.2-max 0.4 6-8 

Češnje, jagode2) 
Večanje velikosti, čvrstosti in trpežnosti 
plodov 

 
1,5-4,5 

 
0.1-0.3 

 
2-3 

Paradižnik 2 0.2 5-6 od začetka cvetenja 

Paprika 3 0.3 5-6 od začetka cvetenja 

Kumare 1 0,1 5-6 od začetka cvetenja 

Solata 2 0.2 2, prvič 2 tedna po sajenju 

Kapusnice 12 1.2 3-5 pred oblikovanjem glav 
1)    za začetna škropljenja uporabiti nižjega od navedenih odmerkov. 
2)   ukrep kombinirati z varstvom pred gnilobo. Tretji tretma vršiti pri zaključku cvetenja. 
 

Vsebina: 1 L, 20 L 

 
Navodila za shranjevanje:  
Hranite zavarovano pred mrazom in vročino, izven dosega otrok in domačih živali. Hraniti ločeno od hrane, 
pijače in krmil. 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 

 



 


