naravno
brez kompromisov

MOJ BIO VRT

Pepelovke

na sadnih vrstah in vrtninah
Preprečevanje: izbor manj
občutljivih sort. Škropljenje s
Plantonic zvišuje odpornost rastlin
na pojav bolezni.
Zatiranje: škropljenje s sredstvom Vitisan čim
hitreje po pojavu prvih peg in pred razširitvijo bolezni.
Ponovitve škropljenj po navodilih.
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Češnjeva muha
Preprečevanje: odpadlo sadje
poberite in ga uničite, dokler so črvi
še v njem. Tako preprečite, da prezimijo.
Vabe Compo namestite na drevesa, da ulovite muhe,
preden izležejo jajčeca. Uporabljajte od aprila do junija.

MAJ

JUN

JUL

Vitisan, NeemAzal, Agree WG, Compo BIO
sredstvo proti polžem - Fitofarmacevtsko
sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo
vedno preberite etiketo in informacije o
sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z
omejenimi pogoji trženja in uporabe.

AVG

SEP

Nasvet

APR

Listne uši
na vrtninah

na krompirju in jajčevcih
Zatiranje: škropljenje rastlin z
Neem Azal T/S po obeh straneh listov
ob pojavu prvih ličink, oz. poškodb rastlin. Ponovitve
škropljenj po navodilih.
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Polži na vrtu
in v travi

na sadnih in okrasnih
vrstah češenj

MAR

Koloradski
hrošč

Preprečevanje: uničevanje
gnezd z jajci jeseni ter pobiranje
in odstranjevanje polžev z vrta
od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Zastiranje
gredic s Frux zastirko. Njena suha in groba površina
otežuje dostop polžem.
Zatiranje: zanesljivo delujejo Compo BIO sredstvo
proti polžem. S posipanjem pričnite, čim se tla
odtajajo. Granulat enakomerno porazdelite med
kulturne rastline.
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Preprečevanje: z uporabo
Plantonic spodbujajte lovce na
uši: pikapolonice in tančičarice.
Izogibajte se gnojenju z gnojili, ki imajo
veliko dušika. Če je uši manj, rastline stuširajte z vodo.
Zatiranje: rastline z Neem Azal T/S škropite takoj, ko
uši opazite. Vrtnine so užitne nekaj dni po uporabi.
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Kodravost
breskev,
nektarin
in marelic
AlgoVital Plus spodbuja spomladansko rast in krajša
kritično obdobje okužb.
Dezinfekcija »odprtih mest« na poganjkih z bakrom
(npr. Cuprovin) v času jesenskega odpadanja listov ter
od zgodnje spomladi naprej.
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Pred sajenjem se prepričajte, da so sadike zdrave in močne ter da na njih ni
znakom bolezni ali škodljivcev. Preverite tudi kakovost substrata v lončku rastline,
saj se lahko škodljivci in njihove ličinke skrivajo tudi v njem. Ob sajenju rastlinam
zagotovite kakovosten namenski substrat in jih tekom rasti redno gnojite.

Strune

na sejancih in sadikah
vrtnin, gomoljih in korenih
Preprečevanje: z gred redno
odstranjujte plevel, za gnojenje pa
ne uporabljajte zapleveljenega hlevskega gnoja
in komposta. Ukrepe podkrepite z uporabo Rasti
SoilTonic G. Sredstvo za izboljšavo tal, obremenjenih
s strunami, v času setve ali sajenja rastlin plitko
zagrebite v tla.
Škropljenje krompirja in drugih gomoljnic s Plantonic.
Zatiranje: bioloških metod zatiranja ni.

Gosenice
škodljivih
metuljev

Resarji, molji
in muhe
na vrtninah

na vrtninah

Preprečevanje: pokrivanje vrtnin z mrežami ali
koprenami preprečuje metuljem odlaganje jajčec.
Zatiranje: ob pojavu prvih gosenic rastline škropite
z Agree WG in ponavljanje po navodilih.

Preprečevanje: sočasna vzgoja
vrtnin, ki druga drugi odganjajo muhe (npr. kombinacija korenja in čebule). Podobno učinkuje redna
uporaba Plantonic. Ulov škodljivcev na barvne
plošče Rebell, nameščene nad rastlinami.
Zatiranje: škropljenje z Nemaplus koristnimi
ogorčicami, naravnimi sovražniki škodljivcev.

Agree® WG
Sredstvo vsebuje 500 g/kg (25000 IU/mg)
Bacillus thuringiensis spp. aizawai GC-91
formulirano v obliki močljivih zrnc (WG)

Agree® WG je insekticid na podlagi
mikroorganizmov namenjen
selektivnemu zatiranju gosenic
škodljivih metuljev.

100 g
www.metrob.si
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Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi
znanj iz fitomedicine.
Zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, upoštevajte navodila za
uporabo.
Serijska številka in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Rok uporabnosti: 2 leti od datuma proizvodnje
Nosilec registracije: Mitsui Agriscience International S.A./N.V. / Certis
Europe BV
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20 A, Ljubečna

Rje

Plesni in
pegavosti

Navadni
bramor v vrtu

Številka registracije: U34330-197/2014/16 z dne 22.1.2018
Vsebina: 100 g

Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/meglice/razpršila. Nositi zaščitne
rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite
zdravniško pomoč/oskrbo. Kontaminirana oblačila oprati
POZOR
pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti kožo.
Opozorilo: Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran
varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m
tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in
cestah.
Skladiščenje: Hraniti v hladnem suhem prostoru in zaščiteno pred sončno
svetlobo, visoka vlažnost in temperature nad 30°C zmanjšajo aktivnost
sredstva.

na vrtninah
Preprečevanje: odstranjevanje
okuženih ostankov in škropljenje
s Plantonic.

na krompirju in
paradižniku

Zatiranje: enostavna rešitev
težav z bramorjem je uporaba
Nemastar koristnih ogorčic, ki
so naravni sovražnik škodljivca.

INSEKTICID - sredstvo za zatiranje gosenic škodljivih metuljev
formulirano v obliki močljivih zrnc (WG)
Vsebuje: 500 g/kg (25000 IU/mg) Bacillus thuringiensis spp. aizawai GC-91
CAS št.: 68038-71-1

Agree® WG

Preprečevanje: sajenje
zgodnjega krompirja. Sajenje
paradižnika v zaščitenem in
zračnem prostoru. Zalivanje tal
brez močnega curka in močenja
listov. Škropljenje s Plantonic
in Mycosin za krepitev rastlin,
ki so občutljive na plesni in
pegavosti.
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Brazdasti trsni
rilčkar

na rododendronih in drugih
okrasnih vrstah ter jagodičju
Preprečevanje: pozornost pri nakupu
sadik; škodljivca največkrat na vrt prinesemo s sadiko
(ličinke v substratu v loncih).
Zatiranje: s koristnimi ogorčicami Nematop Cool
za spomladansko zatiranje ličink, Nematop Rilčkar
Stop poletno vabo za hrošče in Nematop za jesensko
zatiranje ličink.
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Škržati

na vrtnicah in
rododendronih
Preprečevanje: vrtnice in
rododendrone preglejte že konec
maja, da preprečite hitro zvečanje številčnosti
škodljivcev, ki izsesavajo liste rastlin.
Zatiranje: kakor hitro se pojavijo prvi škodljivci,
rastline poškropite z Neem Azal T/S. Rastline tretirajte
zjutraj, ko so škržati še počasni zaradi hladnega zraka.
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Več informacij o proizvodih
najdete na www.metrob.si
ali pa nas kontaktirajte na
info@metrob.si,
tel. 03 7806 330.

Vitisan, NeemAzal, Agree WG, Compo BIO sredstvo proti
polžem - Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred
uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe.

