
 

 
 
 
Grafikon 1: Višji pridelek sveže in suhe mase ter beljakovin (t/ha) pri dvakrat manjšem številu gnojilnih obrokov 
 

 
 
Grafikon 2: Višji pridelek sveže in suhe mase ter beljakovin (t/ha) ob 30%-nem zmanjšanju odmerka čistega N/ha 
v stabilizirani obliki 
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Jamstvo izvorne 
kakovosti

METROB d.o.o.
Začret 20a
3202 Ljubečna
E: komerciala@metrob.si 
T: 03 7806 330
www.metrob.si

Nexur® 
je novo Compo Expert 
gnojilo. Njegova osnova je 
urea, stabilizirana z Limus® 
tehnologijo (inhibitor 
ureaze, ki sodi med 
najnovejše dosežke  
raziskav in razvoja).

Grafikon 1: 
Višji pridelek sveže 
in suhe mase ter 
beljakovin (t/ha) pri 
dvakrat manjšem 
številu gnojilnih 
obrokov

Grafikon 2: 
Višji pridelek sveže 
in suhe mase ter 
beljakovin (t/ha) ob 
30%-nem zmanjšanju 
odmerka čistega N/ha  
v stabilizirani obliki

Inovativno gnojenje s profesionalnimi  
gnojili Compo Expert

POPOLNA IZBIRA ZA GNOJENJE  
IN DOGNOJEVANJE KORUZE

POPOLNA IZBIRA ZA GNOJENJE  
IN DOGNOJEVANJE PŠENICE IN TRAVINJA

 l Zmanjšanje izgub dušika z izhlapevanjem v 
primerjavi s tradicionalnimi inhibitorji uree

 l Večji izkoristek dušika iz uree
 l Idealen za gnojenje širom brez vdelave v tla
 l Stabilna formulacija za daljši čas skladiščenja
 l Idealno v času pomanjkanja padavin in v 

obdobjih visokih temperatur
 l Ne povzroča ožigov na koruzi 
 l Izenačeno fino zrnata formulacija za 

enakomeren in natančen raztros

Primerjava učinka dušika v različnih oblikah na rast in pridelek (IHPS, 2019)

 l zvišanje količine pridelka
 l izboljšanje pekovskih in krmnih  

parametrov žit
 l višji izkoristek dušika (manj spiranja s 

padavinami) in optimalen izkoristek v 
presnovnih procesih

 l hitrejša izvedba gnojenja, nižji stroški
 l enakomernejša razporeditev obeh hranil, 

dušika in žvepla, kot pri mešanih gnojilih  
ali ločenem gnojenju

NovaTec® 
Nitroriz 
Stabilizirano dušikovo 
gnojilo z visokim 
deležem* žvepla 
Za krušna in krmna žita  
in ostale kulture
*12,8 kg čistega S v neposredno 
dostopni, sulfatni obliki v 100 kg 
gnojila

1 2

Nexur in NovaTec Nitroriz omogočata: 
• zmanjšanje števila gnojilnih obrokov brez izgub pridelka
• pri enakem številu dognojevanj lahko zmanjšamo odmerek dušika  

do 30 % brez izgube pridelka
• pri enakem številu dognojevanj in enakem odmerku dušika  

zvišujeta  pridelek za več kot 15 %
• povečanje vsebnosti  beljakovin v pridelku za več kot 10 %
• optimiranje logističnih in skladiščnih stroškov, saj smo za 

enakovredne pridelke na hektar porabili  629 kg nestabiliziranega  
gnojila v primerjavi s samo 375 kg Novatec Nitroriz-a oz. 260 kg Nexur-ja

Potrjena 
odličnost v 
slovenski 
praksi



Krompir  

• Višji skupni pridelki izboljšane hranilne 
vrednosti

• Manj poškodb gomoljev od strun, večji 
tržni pridelki

• Vitalnejše in bolje razvite rastline
• Boljša skladiščna trpežnost

Priporočilo za uporabo:
SoilTonic G, 20 kg/ha ob sajenju ali ob 
obsipanju v vrste  
ali SoilTonic E, 4 L/ha ob sajenju-obsipava-
nju po celotni površini
in SoilTonic E, 4 L/ha aplikacija čez celot-
no površino 4 do 6 tednov pred spravilom

• Višji skupni in tržni pridelki
• Vitalnejše rastline, izrazito povečanje mase korenin
• Večja odpornost rastlin na sušo, učinkovitejši izkoristek hranil  
• Ohranitev sklopa rastlin, zmanjšanje poleganja in poškodb 

pridelka zaradi talnih škodljivcev

SoilTonic 

Garant za visoko donosnost pridelave 
Sredstvo za izboljšanje rastnih pogojev  
in zmanjšanje vpliva talnih škodljivcev

Garant 

za visoko 

donosnost 

pridelave

Zelenjava
• močnejši koreninski sistem, večji premer in 

teža glav,  
korenov, gomoljev in čebulčka

• vitalnejše rastline, višji tržni pridelki 
• pridelava brez uporabe talnih insekticidov

Priporočilo za uporabo:
SoilTonic G, 15-20 kg/ha ob setvi/sajenju ali 
SoilTonic E, 3 - 4 L/ha po setvi/sajenju

Fertigacija:  
SoilTonic E, v 0,3-0,5% konc.  
Splošno priporočilo: 2-4 L/ha v 5-6 te-
denskih razmikih.

KORUZA za zrnje ali silažo
• višji sklop 
• izraziteje razvit koreninski sistem
• učinkovitejša izraba hranil in vode 
• hitrejši razvoj rastlin, vitalnejše rastline
• višji pridelki in več suhe snovi
• izrazito zmanjšanje poleganja rastlin kot posledica  

objedanja ličink koruznega hrošča

Priporočilo za uporabo: SoilTonic G, 15 kg/ha  
ali SoilTonic E, 3 L/ha ob sajenju – tračno

in/ali SoilTonic E, 4-5 L/ha neposredno na tla,  
do 8 tednov po sajenju – aplikacija čez celo površino.

PRIPOROČILA ZA UPORABO V POSAMIČNIH KULTURAH 
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Vir: Učinkovitosti izboljševalcev tal za zatiranje strun in koruznega hrošča na koruzi, IHPS, 2019 (Draža vas) 
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SoilTonic zmanjšuje delež po-
škodb koreninskega sistema od 
ličink koruznega hrošča (Diabro-
tica virgifera virgifera) in prepre-
čuje poleganje rastlin.

Vir: Učinkovitosti izboljševalcev 
tal za zatiranje strun in koruznega 
hrošča na koruzi, IHPS, 2019 (Dra-
ža vas)PRIPOROČILA ZA UPORABO V POSAMIČNIH KULTURAH 
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Z ohranjam sklopa, spodbujanjem 
juvenilne rasti ter naknadnega 
razvoja rastlin SoilTonic - značilno 
izboljšuje pridelke koruze v primerjavi 
z uveljavljenimi kemičnimi pristopi (z 
insekticidom tretirano seme).

Vir: Učinkovitosti izboljševalcev tal za zati-
ranje strun in koruznega hrošča na koruzi, 
IHPS, 2019 (Bistrica ob Sotli)

Izboljšanje pogojev za rast in z večjo vi-
talnostjo rastlin značilno in ponovljivo 
zvišuje pridelke sveže mase in suhe 
snovi koruze za silažo in zrnje.
Vir: Učinkovitosti izboljševalcev tal za zati-
ranje strun in koruznega hrošča na koruzi, 
IHPS, 2019 (Draža vas)

Poljščine
Oljne buče, soja, sončnice, 
žita, sladkorna pesa,  
oljna ogrščica
• višji sklop in višina posevka
• močnejši koreninski sistem,  

boljši izkoristek hranil in vode
• višji pridelki 
• višja vsebnost sladkorja (digestija)  

pri sladkorni pesi
• izboljšano prezimovanje  

ozimnih posevkov (žita, oljna ogrščica)

Priporočilo za uporabo:
SoilTonic G, 15-20 kg/ha ob setvi ali 
SoilTonic E, 2-4 L/ha po setvi
sladkorna pesa: dodatno SoilTonic E 4 L/ha  
v mesecu juniju

METROB d.o.o.
Začret 20a, 3202 Ljubečna
E: komerciala@metrob.si
T: 03 7806 330
www.metrob.si


