
Glunate® Cu 
»Tekoče bakrovo gnojilo« 

 

Sestava: 

Vodotopni bakrov glukonat: 6 %. 

 

Navodila za uporabo in odmerki: 

Glunate® Cu je namenjen preprečevanju fizioloških problemov rastlin in popravljanju škode, nastale 

zaradi pomanjkanja bakra. V rastlini spodbuja različne encimatske procese, izboljša sprejem hranil in 

vitalnost rastline ter zvišuje pridelek, izboljša fotosintetsko aktivnost rastline in krepi imunski sistem 

rastline. Se hitro absorbira in premešča po rastlini. 

Priporoča se kot dodatek klasičnemu škropilnemu programu, ki vključuje različne bakrove soli, v vseh 

kulturah. V tem primeru izboljša sprejem hranil, delovanje ostalih pripravkov in produktivnost 

rastline.  

 

Foliarno L/ha Aplikacije 

Sadna drevesa in agrumi 2-3 2 do 3- krat, od začetka brstenja naprej 

Zelenjadnice in oljke 2-4 2 do 3- krat, od vznika (zelenjadnice) ali 
brstenja (oljke) naprej 

Vinska trta 2-3 do začetka zorenja 

Z zalivanjem L/ha Aplikacije 

Sadna drevesa in agrumi 2-3 2 do 3- krat, med obdobjem mirovanja, 
ob začetku brstenja in med polno rastjo 

Oljke 2-4 2 do 3- krat, med obdobjem mirovanja, 
ob začetku brstenja in med polno rastjo 

Vrtnine/drevnina, okrasne rastline 2-4 3 do 4-krat 

 

Pri uporabi je potrebno upoštevati predpisane odmerke in aplicirati po potrebi. Foliarne aplikacije ne 

izvajamo pri koščičarjih v času po cvetenju, pri nekaterih sortah vinske trte in zelenjadnicah, 

občutljivih na baker. Pred uporabo se priporoča preizkus na manjši površini ali posvet s 

strokovnjakom. 

 

Vsebina: 30 ml, 250 ml, 1l, 5l 
 

Opozorila: 

Nevarno ob zaužitju. Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. Lahko povzroči 

alergične reakcije na koži. Ob dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti lahko povzroči poškodbe 

organov. Shraniti izven dosega otrok. Temeljito umivanje po uporabi. Ne jejte, pijte ali kadite med 

uporabo. Obvezna uporaba zaščitnih rokavic, oblačil, ter zaščite za obraz in oči. Ob stiku s kožo: 

sperite z veliko vode in mila. Ob stiku z očmi: spirajte z vodo nekaj minut. Odstranite morebitne 

kontaktne leče. Nadaljujte spiranje in pokličite center za zastrupitve ali zdravniško pomoč. Odpadno 

embalažo odstranite v skladu s pravili. Vsebujoča snov, ki klasificira izdelek: di-D-bakrov glukonat. 

 

Navodila za shranjevanje: 

Izdelek hranimo v temnem, dobro prezračenem prostoru pri temperaturi od -5 ˚C do 35 ˚C. Rok 

uporabe: 24 mesecev. 



 

Dodatne informacije: 

Za dosego optimalnih rezultatov je potrebna dobra omočenost rastlin iz vseh strani in preprečevanje 

odtekanja brozge. Pred uporabo je priporočljivo preveriti delovanje naprave za nanos pripravka. 

Proizvajalec ne odgovarja za nastalo škodo zaradi nepravilne uporabe pripravka. Pripravek je na 

podlagi prilog regulativam EC 834/2007 in 889/2008, dovoljen v ekološki pridelavi in preverjen s 

strani ECOCERT SA F - 32600. 

 

Dobavitelj: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A., Av. Rafael Casanova, 81. 08100 Mollet del 

Valles, (Barcelona), Španija. 

Prodaja: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubečna, Slovenija; T: 03 78 06 330, E: info@metrob.si , 

www.metrob.si 


