
Jamstvo izvorne 
kakovosti

koruza / žita / soja / krompir / oljne buče

Prehrana in varstvo poljščin



Koruza
ukrep /FF razvoja  

vse navedbe so v kg,L na ha pred setvijo pred vznikom 2 lista 3 listi 4 listi 6 listov 8 listov

pegavosti, rje Retengo 1 L   &  Vitanica MC 1.5-2 L ali Plantonic, 4 L

širokolistni plevel Cambio 2 - 3 L

travni  plevel Nicosh 1 L

osnovno zatiranje plevela 
Stomp Aqua, 2.9 L ali 

Sharpen 33 EC, 3-5 L + 
Frontier X2, 1 L &

& Transformer, 2 L dr.metrob H3

pospešitev juvenilnega razvoja (razrast korenin, 
sprejem fosforja) Rice P  0.15 kg skupaj s herbicidi

strune in drugi talni škodljivci SoilTonic G, 15-20 kg SoilTonic E, 3-5 L

foliarno gnojenje NPK odmerek listnih gnojil: 3-5 kg Agroleaf Power 12+52+5 ali Agroleaf Power 20+20+20

osnovno gnojenje / dognojevanje Easy Start TE-Max!!! 
ali Agromaster !!! kombinirati z gnojevko Nexur 46%

za optimiranje pH vode: Pekacid, 0+60+20, 500 g na 1.000 L vode škropilne brozge

obnova mehanskih poškodb: čim mogoče: Algoplasmin, 4 kg;  po 1 dnevu: Folwin, 2-4 L

8 listov
BBCH 18

pred vznikom 
BBCH 00-09

2 lista
BBCH 12

3 listi
BBCH 13

4 listi
BBCH 14

6 listov
BBCH 16

čas / razvojna faza
razvojna faza žit po BBCH

pred setvijo



• Zanesljivo zatira vse travne in širokolistne plevele v koruzi
• Širok čas uporabe od 3 – 8 listov koruze
• Zatira tudi vse najtrdovratnejše plevele (slak, osat, pirnica, divji sirek)
• Učinkovit tudi za zatiranje novih invazivnih plevelov (ambrozija, baržunasti 

oslez oz. abutilon,..)

Popolna izbira za osnovno 
gnojenje koruze
Easy-Start® TE-Max  
je mikrogranulirano NP gno-
jilo z 11% dušika v amonijski 
obliki in 46% rastlinam dos-
topnega fosforja ter dodanimi 
mikroelementi, v kombinaciji 
z domorodno bakterijo Bacil-

lus subtilis, ki pospešuje razvoj 
koreninskega spleta.Na s hranili harmonično za-
loženih tleh  se uporablja samostojno v odmerku 
40 kg/ha tračno ob sajenju koruze, brez dodatka 
drugih gnojil. 

Popolna izbira za dognojevanje koruze
Nexur®(46% N) 
je novo COMPO EXPERT gnojilo s stabilizirano obliko dušika. Njegova osnova je urea, ki je stabi-
lizirana s tehnologijo Limus® (inhibitor ureaze, razvit in patentiran v BASF) Sodi med najnovejše 
dosežke raziskav in razvoja in omogoča maksimalen izkoristek z gnojenjem dodanega dušika, 
ker:    • zmanjšuje izgube dušika z izhlapevanjem v atmosfero,

• veča skupen izkoristek dušika
• ne povzroča ožigov rastlin.

Omogoča dognojevanje „vnaprej“, neodvisno 
od padavinskega režima in temperatur zraka, ob 
skladiščenju pa se ne skeplja in hlapi.

kontrola
kontrola

dr. metrob® H3
po 6 dneh po uporabi

dr. metrob® H3
po 15 dneh po uporabi

Za dosego najvišjih pridelkov koruze je poleg pravo-
časne setve potreben hiter mladostni razvoj koruze s ciljem 
pospešitve prehoda v generativno fazo (cvetenje, oplodnja) 
in tako zmanjšanje negativnega vpliva vročine ter pomanj-
kanja vode, ki običajno nastopi v mesecu juliju.

V standardiziranih poskusih v letu 2018 je 
isti odmerek čistega dušika v obliki Nexur® v 
primerjavi z nestabiliziranimi gnojili povprečno 
zvišal pridelek suhega zrnja za 5%.

dr. metrob® H3
Zmagovalna kombinacija na koruznih njivah

Easy Start® TE-Max

V poskusih vegetacije 2018 je uporabljen na 
ta način povečal pridelke koruze za več 
kot 11%, kljub temu, da ni bilo izvedenega 
osnovnega gnojenja.

Odlični rezultati preizkušanj  
v letih 2018 in 2017
V podjetju METROB d.o.o. se v sodelovanju z nevtralnimi 
pooblaščenimi ustanovami in pridelovalci že vrsto let 
zavzemamo za preizkušanje proizvodov v praksi. S tem 
zagotovimo, da so proizvodi preizkušeni v slovenskih 
razmerah, kupcu pa tako zajamčimo kakovost in 
učinkovitost.



Žita
ukrep /FF razvoja  

vse navedbe so v kg,L na ha pred setvijo pred vznikom, do faze 
3 listov

od treh listov - 
konec razraščanja kolenčenje nabrekanje listne 

nožnice klasenje cvetenje dozorevanje strnišče po spravilu

skladiščni škodljivci 1 kg/T ali 10 g/m2 SilicoSec

škodljivci (uši, žitni strgač) Perfekthion, 0.5 L / Fastac 100EC, 0.12-0.125 L & & močilo Wetcit,  
BreakThru ali SuperBlisk

premium varstvo pred boleznimi Priaxor, 0.75-1 L Opus 1, 0.8-1 L +  
Retengo, 0.5 L Caramba, 1.5 L 

varstvo pred boleznimi Propi 25EC, 0,5 L Caramba, 1.5 L

večanje odpornosti rastlin,  
dovod NPK + Bu+Fe+Mn  & Vitanica MC, 1.5-2 L / Plantonic, 4 L dodatek fungicidom

preprečevanje poleganja Next, 0.5 L

osnovno zatiranje plevela Stomp Aqua, 2.9 L ali 
Sharpen 33 EC, 3-5 L & Transformer, 2 L Shyfo, 2-5 L &

pospešitev juvenilnega razvoja 
(razrast korenin, sprejem fosforja) Rice P  0.15 kg skupaj s herbicidi

& močilo Wetcit, 
BreakThru ali 

SuperBlisk
strune in drugi talni škodljivci SoilTonic E tretiranje semena

foliarno dognojevanje odmerek listnih  
gnojil: 3-5 kg

Agroleaf Power 
12+52+5

Agroleaf Power 
20+20+20

NovaTec Solub 21,  
do 8% konc.

osnovno gnojenje / dognojevanje Easy Start TE-Max!!!  
ali Agromaster !!! kombinirati z gnojevko NovaTec Nitroriz Nexur 46

za optimiranje pH vode:           Pekacid, 0+60+20, 500 g na 1.000 L vode škropilne brozge

obnova mehanskih poškodb:           čim mogoče: Algoplasmin, 4 kg;  po 1 dnevu: Folwin, 2-4 L

pred vznikom 
do faze 3 listov

pred setvijočas / razvojna faza
razvojna faza žit po BBCH

od 3 listov 
do konca razraščanja

kolenčenje nabrekanje
list.nožnice

klasenje cvetenje dozorevanje  
(vodena, mlečna,  
voščena zrelost)

strnišče po spravilu
pridelka



BeležkePopolna izbira za gnojenje  
in dognojevanje strnih žit
NovaTec®Nitroriz 32 (+32 S)
je granulirano, mineralno gnojilo z DMPP 
stabilizirano obliko dušika in žveplom.

Stabilizator DMPP  
• upočasnjuje pretvorbo dušika iz amonijakalne v 

nitratno obliko,
• zmanjšuje izgube dušika s spiranjem in 

izhlapevanjem,
• podaljšuje oskrbo rastlin z dušikom in veča 

njegov skupni izkoristek,
• maksimira količino in kakovost pridelka,
• rast rastlin je enakomernejša, rastline čvrstejše 

in manj dovzetne za poleganje ter bolezni.

Posebej primeren je v kulturah, kjer je 
potrebnih več dognojevanj (strna žita, oljna 
ogrščica, krompir, travinje), ker 
• omogoča časovno prilagodljivo gnojenje  

(izven delovnih konic) in
• zmanjšanje števila dognojevanj (združevanje 

gnojilnih obrokov.

Rezultati preizkušanj v letu 2018
Pri uporabi gnojil Nexur® in 
NovaTec®Nitroriz v ozimni pšenici 
je bilo za zagotovitev enake količine 
in kakovosti pridelka potrebnih manj 
gnojilnih obrokov.



Soja

prvi pravi list

13

pred vznikom

00-09

pred setvijo tretji razviti trolist

33

pojav socvetja

50-59

konec vegetativne 
rasti
49

cvetenje

60-69

razvoj in  
zorenje plodov
70-89

čas / razvojna faza

razvojna faza po BBCH

vegetativna rast

ukrep /FF razvoja  
vse navedbe so v kg,L na ha pred setvijo pred vznikom 1.pravi list 3.razviti trolist konec vegetativne rasti pojav socvetja cvetenje razvoj in zorenje 

plodov

polži Lima Gold, 7 kg

dvig splošne odpornosti rastlin Vitanica MC, 1.5-2 L ali Plantonic 4 L

osnovno zatiranje plevela /  
korekcijsko zatiranje plevela

Stomp Aqua, 2.6 L  ali 
Sharpeen 33EC, 3-5 L

Basagran 480, 1.5-2 L ali  
Split: 2 x 0.7-1 L

& Transformer, 2L Focus Ultra + Dash HC,  
1+1 L- enoletni; 2+2L- večletni plevel 

pospešitev juvenilnega razvoja  
(razrast korenin, sprejem fosforja) Rice P, 0.15 kg skupaj s herbicidi

strune in drugi talni škodljivci SoilTonic G, 15-20 kg SoilTonic E, 3-5 L

foliarno gnojenje odmerek listnih  
gnojil: 3-5 kg Agroleaf Power 12+52+5 Agroleaf Power 20+20+20

osnovno gnojenje Easy Start TE-Max!!!  
ali Agromaster

!!! kombinirati  
z gnojevko

za optimiranje pH vode: Pekacid, 0+60+20, 500 g na 1.000 L vode za fertigacijo ali škropljenje

obnova mehanskih poškodb: čim mogoče: Algoplasmin, 4 kg;  po 1 dnevu: Folwin, 2-4 L



Krompir
ukrep /FF razvoja  

vse navedbe so v kg,L na ha pred sajenjem pred vznikom po vzniku, do 
višine 10 cm razraščanje sklenitev vrst vrste sklenjene, 

rast gomoljev cvetenje dozorevanje pred spravilom 

koloradski hrošč NeemAzal T/S, 2.5 L

krompirjeva plesen, črna listna pegavost Sercadis Plus, 0.75 L / Acrobat MZ WG, 2 kg / Orvego, 0.8 kg & Basfoliar Force*, 2-3 L / Vitanica Si*, 1.5-2.5 L 
/ Plantonic*, 4 L

/ kolobarjenje 
med sredstvi

tretiranje gomoljev (Rhizoctonia, Alternaria) Sercadis, 0,8 L & Vitanica RZ*, 10-15L ali Cilus Plus, 0,2 kg &* dodatek k vsaki aplikaciji FFS

krepitev rastlin Algoplasmin, 4 kg Vitanica Si*, 1.5-2.5 L

zatiranje plevela / desikacija

Stomp Aqua +  
Buzzin, 2.9 L+0,4 kg 

Focus Ultra + Dash HC,  
1+1 L- enoletni; 2+2L- večletni plevel Dessicash 200 

SL, 2.5-4 Lpo potrebi dodatno:  
Basagran 480, 1.5 L

strune in drugi talni škodljivci
SoilTonic G, 
15-20 kg & 

Nemakil 330
SoilTonic E, 3-5 L

foliarno gnojenje bor Nutribor, 2 kg

foliarno gnojenje kalcij odmerek listnih 
gnojil: 3-5 kg

Agroleaf Power Ca 11+5+19+9CaO / Basfoliar Combi 
Stipp, 2-3 L

foliarno gnojenje NPK odmerek listnih 
gnojil: 3-5 kg Agroleaf Power 12+52+5 Agroleaf Power 15+10+31

izravnava pomanjkanja mikrohranil /  
min.uporabe bakrenih sredstev Fetrilon Combi, 1 kg / Vitanica MC, 1.5-2 L

osnovno gnojenje / dognojevanje Agromaster ali  
NovaTec NovaTec Nitroriz, 200-300 kg

osnovno gnojenje z organskimi gnojili  AgriBio Aktiv         
večanje vpojnosti za vodo in  

optimalna izraba hranil, dodanih s fertigacijo Transformer, 1x10 L ali split: 2x5 L

za optimiranje pH vode: Pekacid, 0+60+20, 500 g na 1.000 L vode za fertigacijo ali škropljenje  
obnova mehanskih poškodb: čim mogoče: Algoplasmin, 4 kg;  po 1 dnevu: Folwin, 2-4 L  

dvig tolerance na temperaturne spremembe: Folwin, 2 L / Fetrilon Combi, 1 kg / 
Vitanica MC, 1.5-2 L

pred setvijo dozorevanje

70-79

pred vznikom 

001-009

razraščanje

201-209

sklenitev vrst

301-308

vrste sklenjene, 
rast gomoljev
309-409

cvetenje

60-69

po vzniku, do viš. 
krompirja 10cm
100-136

pred spravilom



SoilTonic G
• Zmanjšuje privlačnost za strune
• Ohranja sklop rastlin
• Viša uporabni pridelek

SoilTonic G je sredstvo za izboljšavo tal in dvig vitalnosti rastlin. Je na-
ravni zeolit zdodanimi rastlinskimi ekstrakti. Nosilna kamnina z dobro pozna-
nimi značilnostmi in ugodnim delovanjem na rast in kondicijo rastlin, je osno-
va za več tedensko sproščanje nanešenega rastlinskega ekstrakta in vzrok 
izogibanja strun območju nanosa, podobno kot v primeru biofumigacije. 
Rezultati dvoletnih preizkušanj (nevtralnih organizacij v Sloveniji) so prese-
netili: sklop, višina rastlin in količina pridelka koruze so bili primerljivi 
oz. višji z dovoljenimi talnimi insekticidi za zatiranje strun!

Soil Tonic E   -NOVO
je tekoča oblika Soil Tonica G. Sestavljen je iz ra-
stlinskih izvlečkov in pomembnih mikroelemen-
tov ter nima negativnega vpliva na okolje in eko-
sistem.

Premium zatiranje plevela
Ker profesionalna pridelava terja polno pokritost 
spektra plevelov, je kombiniranje herbicidov neob-
hodno. Vrhunsko kombinacijo v času do vznika krom-
pirja predstavljata Sharpen 33 EC® 4 L/ha + Buz-
zin® 0,4 kg/ha. Odlikuje jo zelo širok spekter zatiranja 
plevelne flore; tako ozkolistnega kot širokolistnega ple-
vela.

Kombinacijo je mogoče kupiti  v pakiranju za 2,5 ha.

Pomembno je, da je njiva brez plevela do konca meseca maja,  
ko krompir zasenči medvrstni prostor.

Granulirana NPK gnojila z nadzorovanim sproščanjem 
dušika za
• Višji do enak pridelek z nižjimi odmerki gnojila vsled 

nadzorovanega sproščanja hranil
• Nižji strošek gnojenja – manj gnojilnih obrokov in 

zmanjšano gaženje tal
• Nižanje obremenitev podtalnice z nitrati
• Izenačenost rasti ob enakomernem dovodu hranil
• Hiter začetni dovod hranil prilagojen kulturam  

s krajšo do srednjo rastno dobo
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Rezultati lanskoletnih preizkušanj (nev-
tralnih organizacij v Sloveniji) v krompirju 
so pokazali, da se je število izvrtin na gomoljih 
krompirja zmanjšalo do 60 %, v primeru dodatnih  foliarnih  
aplikacij s Plantonic pa je bilo zmanjšanje poškodb celo do 
85 %.

Izkušnje iz slovenske prakse v pridelavi krompirja
• Tržni pridelek višji za 20 %  
• Izboljšana skladiščna trpežnost
• Podaljšan čas cvetenja
• Bolj zdrave rastline
• Kompaktnejša rast



Oljne buče

pred setvijo pred vznikom cvetenje razvoj plodu zorenje 
plodov

vegetativni razvojvznik

ukrep /FF razvoja  
vse navedbe so v kg,L na ha pred setvijo pred vznikom vznik vegetativni razvoj cvetenje razvoj plodu zorenje plodov

škodljive žuželke (uši, tripsi,..) NeemAzal T/S, 2-2.5 L

polži Lima Gold, 7 kg

dvig splošne odpornosti rastlin * kot dodatek sredstvom 
proti peronospori Basfoliar Force, 2-3 L* ali Plantonic 4 L*

pepelovke Vitisan, 1.5-3 kg + Wetcit, 0.1-0.2% konc. !!!

osnovno zatiranje plevela dr.metrob Klomazon, 0.25 L 
+ Transformer 2 L

!!! ne mešati z  
drugimi sredstvi

pospešitev juvenilnega razvoja  
(razrast korenin, sprejem fosforja) Rice P, 0.15 kg skupaj s herbicidi

strune in drugi talni škodljivci SoilTonic G, 15-20 kg SoilTonic E, 3-5 L

foliarno gnojenje odmerek listnih gnojil: 3-5 kg Agroleaf Power 12+52+5 Agleaf Power 15+10+31

osnovno gnojenje / dognojevanje Easy Start TE-Max!!!   
ali Agromaster !!! kombinirati z gnojevko Novatec Nitroriz

za optimiranje pH vode: Pekacid, 0+60+20, 500 g na 1.000 L vode za fertigacijo ali škropljenje

obnova mehanskih poškodb: čim mogoče: Algoplasmin, 4 kg;  po 1 dnevu: Folwin, 2-4 L



NOVOSTI v varstvu in gnojenju poljščin
Vitanica®RZ gnojilo pridobljeno iz ekstrakta zelenih mor-
skih alg (Ecklonia maxima), vsebnosti NK 5-5 in vsebnosti 
bakterije Bacillus amyloliquefaciens IT 45. Rastlina je s takš-
no sestavo poleg hranilnih dodatkov in z dodatkom bakterije 
sinergistično stimulirana za boljšo rast korenin in posle-
dično nadzemnega dela. Hkrati se zviša tudi odpornost 
rastline.

Vitanica®SI foliarno silicijevo gnojilo, ki združuje silicij, 
makrohranila NPK 5-3-7 in ekstrakt zelenih morskih alg. Vita-
nica SI povečuje odpornost rastlin in izboljšuje odzivnost 
rastline na stresne razmere. Razpoložljivost silicija aktivira 
obrambne mehanizme, zahvaljujoč kopičenju v celičnih ste-
nah in neposredno spodbudi tvorbo fitoaleksinov.

Vitanica®MC gnojilo, pridobljeno iz ekstrakta zelenih 
morskih alg (Ecklonia maxima), vsebnosti NPK 11-3-7 z doda-
nimi mikroelementi Cu, Fe in Mn. Kombinacija aminokislin v 
sinergiji s kelatiziranimi mikroelementi spodbuja fiziološke 
in presnovne procese v rastlinskih tkivih in ima močno 
biostimulativno delovanje. 

Basfoliar® Force SL gnojilo, ki spada v skupino oligo-
saharidov in jasmonatov. Ti v rastlini spodbudijo in poveču-
jejo njeno produktivnost. Vsebuje tudi manitol, glutamin-
sko kislino in druge esencialne aminokisline, ki večajo odziv 
rastline na abiotski stres; poleg tega vsebuje še mikroe-
lemente, kot so cink in mangan, ki spodbujajo fiziološke pro-
cese v rastlinskih tkivih. Dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Soil Tonic E® tekoča oblika Soil Tonica G. Sestavljen je 
iz rastlinskih izvlečkov in pomembnih mikroelementov. 
Nima negativnega vpliva na okolje in ekosistem.

Nova PeKacid® sredstvo za uravnavanje kislosti. V Slo-
veniji je voda v povprečju bazična (okoli 7,4 pH). Za uravna-
vanje kislosti vode oz. škropilne brozge na optimalni pH 
6- 6,5, se dodaja sredstvo Nova PeKacid® v odmerku 50-
100g/ 100 l vode.

Folwin® organsko gnojilo iz izbranih frakcij kvasovk za za-
gon in obnovo rasti. Vsebuje aminokisline, vitamine, mikro 
in sekundarna hranila (Ca, Mg, Fe, Zn, Mn). Krepi rastline 
na začetku rastne dobe. Zmanjšuje vpliv stresnih stanj 
(zmrzal, suša, mokrota). Spodbuja rast po poškodbah, 
nastalih zaradi bolezni ali škodljivcev in po mehanskih 
poškodbah. Spodbuja cvetni nastavek in kakovost plodov.

Agroleaf® Power  so kompleksna vodotopna gnojila s 
patentirano tehnologijo za spodbuditev rasti in harmonič-
no prehrano v vseh  obdobjih rasti.

Rise™ P je mikrobni pripravek, ki vsebuje bakterijo Bacillus 
amyloliquefaciens IT 45.  Rise P pospešuje juvenilni razvoj 
rastlin, razraščanje koreninskega sistema  in povečuje 
dostopnost fosforja za rastline.

Sercadis® Plus je nov fungicid (Xemium + difenokona-
zol) za zatiranje različnih glivičnih bolezni  v zgodnjih fazah 
razvoja v krompirju, vrtninah in sadnih vrstah.  

Transformer® izboljšuje vpijanje vode, herbicidno učin-
kovitost, omogoča enakomernejše navlaženje tal, spodbuja 
rast korenin, viša tržni pridelek vrtnin in čisti namakalne cevi.

Agromaster® granulirana NPK gnojila z novim pos-
topkom nadzorovanega sproščanja  dušika. Višji do enak 
pridelek z nižjimi odmerki gnojila, nižji strošek gnojenja - 
manj gnojilnih obrokov in zmanjšano gaženje tal, nižanje 
obremenitev podtalnice z nitrati, izenačenost rasti ob ena-
komernem dovodu hranil ter hiter začetni dovod in postop-
no sproščanje. 

NovaTec® Classic  sestavljeno NPK mineralno gnojilo 
12+8+16 (+3Mg+10S) z dodanimi mikroelementi in zaviral-
cem nitrifikacije DMPP.  NovaTec® Classic odlikuje upočasn-
jen proces nitrifikacije, rezultat  je zmanjšano premeščanje 
in podaljšana oskrba rastlin z dušikom.

Trži:
METROB d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna

www.metrob.si

Oddaja naročil: 
komerciala@metrob.si 
03 7806 330
031 656 938

Svetovanje:
Aleš BRIC
ales.bric@metrob.si
Mateja GROBIN HLAVATY
mateja.grobin@metrob.si

Matjaž BAUMGARTNER
matjaz.baumgartner@metrob.si

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite 
etiketo in informacije o proizvodu. Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. 
Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.
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Jamstvo izvorne 
kakovosti

koruza / žita / soja / krompir / oljne buče

Prehrana in varstvo poljščin


