
BIOSTIMULATORJI VITATERRA

Proti ušem
Najprej vodi dodamo ocetni kis (4ml/l vode) in s tem znižamo 

pH vode na 5,5-6. Nato dodamo Greenmix-f (4 ml/l vode). 

Škropimo prvi, peti in dvanajsti dan. Za boljši učinek izmenično 

škropimo z Elexa4-f (4 ml/l vode), zaradi svojih sestavin 

škodljivcu tanjša kožo in je tako Greenmix-f učinkovitejši. 

Preventivno se priporoča uporaba Greenmix-f na 7 do 10 dni 

skozi celo rastno dobo.

Strune
Preko namakalnega sistema dodajamo 3x zaporedoma na 8 dni, 

mešanico biostimulatorja Greenmix-f+ Terrasect. Najprej nasad 

zalijemo, potem pa preko fertirigacije apliciramo mešanico 

(100 ml Greenmix-f + 100 ml Terrasect/25 l vode). Mešanico 

lahko dodajamo celo rastno dobo, odvisno od težav s strunami. 

Učinek je zagotovljen.

Gosenice kapusovega belina
V poletnem obdobju so gosenice glavne obiskovalke kapusnic 

in paprik. Pripravek Terrasect celi poškodbe na listih, gosenice 

pa se prenehajo prehranjevati. Škropimo s 4 ml/l vode, 1x 

tedensko v času pojava. 

Bolhači
Bolhači ogrožajo predvsem kapusnice vse od aprila do konca 

septembra. Najbolj ranljive so mlade rastline in v tej fazi rasti je 

potrebno bolhače odstraniti, saj se morajo mlade rastline hitro 

razviti. Biostimulator Greenmix-f v svoji sestavi vsebuje namreč 

plodove pekočih feferonov, ki odganjajo te grizoče hroščke. Ob 

pojavu bolhačev škropimo z Greenmix-f (4 ml/l vode) na vsake 

3 dni, 3x zaporedoma. Pomembno je, da spremljamo kapusnice 

takoj po sajenju, da nam ti škodljivci ne pojedo celotne rastline.

Škodljivci in bolezni so na naših rastlinah nepredvidljivi. Danes jih ni, jutri pa se že lahko 

pojavijo. Razlogi za to so različni. V poletnem času hitre vremenske spremembe vplivajo 

na razvoj številnih bolezni. Mravlje si na nasad nanosijo uši, da jim le-te med srkanjem 

rastlinskih sokov proizvajajo sladek sok, s katerim se prehranjujejo. Zaradi ugodnejših 

pogojev se škodljivci naselijo v rastlinjakih in nam tako povzročajo veliko škode. Da bi bili 

tem situacijam kos, vam predlagamo, da si že danes naredite zalogo biostimulatorjev, s 

katerimi boste lahko hitreje reševali probleme.

Proizvodi Vitaterra so dovoljeni tudi v ekološkem kmetovanju in so skladni z Uredbo Sveta 

Evrope 834/2007.



Virusi
Biostimulator Organovir-f aktivira rast in preprečuje širjenje 

virusov, predvsem na bučkah in papriki. Sajenje brezvirusnih 

rastlin in apliciranje Organovir-f se zmanjša možnost okužbe 

in širjenje z virusi. Če je že vidno virusno obolenje, vodi za 

zalivanje dodajamo Organovir-f 1x tedensko. Pikirance 

zalivamo z 0,5 ml/1 l vode, mlade rastline 1 ml/l vode, v fazi 

cvetenja in plodov 1,5 ml/1 l vode, rastline z že vidno okužbo 

pa zalivamo z 2-3 ml/1 l vode. Priporoča se tudi preventivna 

aplikacija, na 14 dni, tako preprečujemo kakršenkoli virusni 

izbruh.

Nematode
Biostimulator Nemabiol-s je sredstvo za zaščito pred 

majhnimi, nitastimi, črvičkom podobnimi škodljivci, ki jih s 

prostim očesom težko opazimo, vendar pa v tleh povzročajo 

veliko škode. Preko fertirigacije spomladi apliciramo v zemljo 

4l/ha Nemabiol-s, v treh ponovitvah vsakih 15 dni. Nato skozi 

celotno vegetacijsko sezono apliciramo vsakih 20 dni.

Padavica, plesni
Padavico lahko preprečimo z zalivanjem biostimulatorja 

Biogran-plus, ki vsebuje aminokisline, katere ustvarijo film 

okoli korenin in jih varuje pred patogeni organizmi (glive, 

nematode). Ima širok spekter delovanja, saj deluje na 

Rhizoctonio, Fhytium, Fusarium, Sclerotinio, Phytopthoro. S 

foliarno aplikacijo pa naredi zaščito pred Oidijem, Botrytisom 

in Peronosporo. Proti padavici vodi za zalivanje 1x tedensko 

dodamo 4 ml/l vode Biogran-plus. Zalivamo mlade sejenčke, 

večje rastline in rastline po presajanju. Za zdravo rast rastlin v 

vseh fazah rasti pa dodajamo vodi za zalivanje Biogran-plus 

2 ml/l vode vsakih 20 dni. 

Boj proti polžem
Naravni pripravek Terralim se lahko uporablja že pred 

pojavom polžev, saj jih ob redni uporabi praktično ni na 

spregled. Po rastlinah škropimo z 2 ml/l vode, po poteh, da 

ustvarimo zaščitni film pa s 6 ml/l vode. Škropimo zgodaj 

zjutraj ali zvečer, ko so polži najbolj aktivni. Pazimo, da ni 

T nižja od 5 °C in pa višja od 30 °C. Film deluje 15 dni. Po 

močnem deževju je potrebno aplikacijo ponoviti.
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