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premium

MYKORIZA

Trichoderma

Koristni mikroorganizmi

Koristne bakterije in

Elementi v sledovih

 

Vsebuje popolnoma organski koncentrirani prašek

endo & ekto mikoriznih gliv, koristnih bakterij, 

mikroorganizmov in Trichodermo. Izjemno poveča 

rast koreninskega sistema (do 400 %), kar 

rastlinam omogoči boljše črpanje hranil in poveča 

njihovo odpornost. Rastline bodo bolj zdrave,  

pridelek pa obilnejši in kvalitetnejši.

Izraz Mikoriza se uporablja za skupino gliv, ki tvorijo simbiotski odnos s koreni-

nami. Majhne koreninice se razširijo v zemljo in do 400 % povečajo obseg 

koreninskega sistema. Rastline potrebujejo manj gnojenja, so bolj odporne, 

pridelek je kakovostnejši in donosnejši, hkrati pa se zmanjša potreba po 

zalivanju.

Mykoriza premium vsebuje: 

9 vrst endo mikoriznih gliv 

Glomus claraum, G. intraradices, G.mosseae, G. deserticola, G. monosporum, G.

aggregatum, Paraglomus brasilianum, Gigaspora margarita in G. etunicatum

9 vrst ecto mikoriznih gliv 

Rhizopogon villosullus, R. luteolus, R.amylopogan, R. fulvigeba, Pisolithus 

tinctorius, Laccaria bicolor, L. laccata, Scleroderma cepa in S. citrinum
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BIG PLANT

Prednosti uporabe Mykorize premium:

• poveča rast korenin,

• poveča vnos hranil,

• zagotavlja optimalen vnos fosforja,

• poveča pridelek,

• lahko se uporablja za organsko pridelovanje,

• poveča absorbcijo vode,

• zmanjšuje šok pri presaditvi,

• poveča odpornost na sušo.

UPORABA:

MYKORIZA premium se lahko uporablja pri potaknjencih, semenih, v hidroponskih
sistemih, zemlji in kokosu.

Sadike: 2 g potresemo po koreninah.

Potaknjenci: Odrezan del potaknjenca namočimo v Mykorizo in posadimo v 
sadilni substrat.

Semena: Prašek po semenih potresite tako, da so prekrita s praškom.

Presajanje: 2 g praška potresemo na rastlino po koreninskem sistemu in v 
sadilno luknjo.

Zalivanje: Raztopimo 1 g / 1 l vode (neklorirane) in zalijemo rastline. Lahko 
ponovimo vsakih 14 dni.

Hidroponika: Pri vsaki menjavi rezervoarja uporabimo 3 g na 20 l vode. 
Uporabimo neklorirano vodo!

Big plant je naravno gnojilo sestavljeno izključno iz

iztrebkov ličink hroščev mokarjev (Tenebrio 

Molitor). Ličinke in hrošči se prehranjujejo le z otrobi, 

sadjem in zelenjavo. S tako vrhunsko prehrano, ves 

cikel rasti, dobimo gnojilo vrhunske kakovosti.

Big plant je 100 odstoten naravni ojačevalec zemlje za vaše rastline in ponuja 

širok spekter bioloških koristi. Spodbudi robustno rast rastlin, izboljša pogoje v 

območju korenin in ustvari močne visoko proizvodne rastline.

Vsebuje koristne mikroorganizme, bakterije in glive, ki močno povečajo koren-

inski sistem.

Zaradi prisotnosti hitina v gnojilu Big plant se rastlinam naravno dvigne

odpornost na škodljivce in bolezni, kar pa se posledično odraža na velikosti,

rasti in okusu pridelka. Vsebuje tudi naravni vir silicija, magnezija, mangana,

bora, bakra in cinka.



Je visokokakovostno organsko gnojilo za rast in 

cvetenje rastlin. Idealno je za vse vrste zelenjave, 

sadja, zelišč, rože in tudi za travnate površine. 

Zaradi optimalne količine dušika in kalija ga lahko 

uporabljamo vso sezono gojenja rastlin. Vsebuje 

rastlinski ekstrakt, huminske kisline in ekstrakt 

morskih alg za optimalen razvoj koreninskega 

sistema in večjo odpornost rastlin.

N-P-K 5-1-5 

• Organska in veganska formula,

• spodbuja rast in cvetenje rastlin,

• vsebuje huminske kisline, morske alge, aminokisline in rastlinski ekstrakt za    

  krepitev rastlin in povečanje pridelka,

• primerno za zelenjavo, sadje, zelišča, lončnice in travnate površine,

• zaradi vsebnosti sladkorja je idealna hrana za mikrobe v tleh,

• lahko ga uporabljamo tudi kot gnojilo za liste (foliarno gnojenje),

• primerno za ekološko pridelavo.

NAVODILA ZA UPORABO:

Zalivanje: 2 – 5 ml / 1 l vode vsak teden

Foliarno gnojenje: 2 - 3 ml / 1 l vode na 10 do 14 dni

Pred uporabo dobro pretresite

POWER PLANT

N-P-K 3-3-3 

• 100 odstotno naraven,

• poveča rast in pridelek,

• poveča odpornost rastlin na škodljivce in bolezni,

• PK ojačevalnik,

• izboljša kakovost,

• poveča hranilno vrednost,

• primerno za rast in cvetenje,

• ekološki certifikat.

Organsko gnojilo. Snovi kategorije 2. vrstnega reda (ES) št. 1069/2009.

NAVODILA ZA UPORABO:

Zemlja: 6 - 8 g / 1 l zemlje (substrat)

 

Kokos: 6 - 8 g / 1 l kokosovega substrata 

Mešanje z vodo: 4 - 6 g / 1 l vode (neklorirane) 

Posip po zgornjem sloju zemlje: 80 - 100 g m2 

Kompostni čaj: 5 g / 1 l vode (neklorirane) 



Visokokakovosten organski izboljševalec zemlje za 
povečanje pridelka. Vsebuje huminske kisline, 
morske alge, glive Trichoderma in bakterije Subtilis 
za boljšo odpornost rastlin. Spodbuja rast rastlin, 
izboljšuje plodnost tal, povečuje vnos hranil in rast 
korenin. Uporablja se kot dodatek k organskim gnoji-
lom za povečanje vnosa mikrohranil. Big start  je tudi 
odličen vir hrane za talne mikroorganizme. Lahko ga 
uporabljamo na vseh rastlinah, vključno s sadnim 
drevjem, zelenjavo, okrasnimi rastlinami ali za 
travnate površine. Uporabljamo ga v vseh fazah rasti
rastlin.

N-P-K 0-0-2 

• Izboljšuje strukturo tal,

• koreninam povečuje zračenje in spodbuja njihovo rast,

• uravnava pH zemlje,

• povečuje vnos hranil v rastlino (predvsem dušik, fosfor in mikrohranila),

• povečuje odpornost rastlin,

• vsebuje organske mineralne snovi,

• povečuje sposobnost zadrževanja vode v tleh,

• spodbuja razvoj klorofila, sladkorja in aminokislin,

• spodbuja rast in širjenje talnih mikroorganizmov.

PK Juice je povsem naraven pospeševalec rasti in 
cvetenja rastlin. Vsebuje optimalno količino fosfor-
ja in kalija (5 - 8) ter drugih mikroelementov (Ca, 
Mg, Mn, S, Fe, B, Cu in Zn), ki jih rastlina potrebuje 
v obdobju cvetenja. PK Juice bo rastlinam vso 
obdobje nudil še vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, 
D3, E in K. Rastline bodo bujneje cvetele in  
obrodile večje, bolj zdrave in kvalitetnejše plodove.

N-P-K 2-5-8 

• Idealno za vse vrste cvetočih rastlin, zelenjave in sadnega drevja,

• poveča pridelek in izboljša kvaliteto pridelka,

• vsebuje več kot 70 mineralov, vitaminov in encimov,

• povečuje odpornost rastlin,

• povečuje rast in cvetenje rastlin,

• pridobljen je iz naravnih ekstraktov.

PK JUICEBIG START

NAVODILA ZA UPORABO:

Zalivanje: 1 - 3 ml / 1 l vode

Foliarno gnojenje: 1 ml / 1 l vode

Pred uporabo dobro pretresite

NAVODILA ZA UPORABO:

Zalivanje: 5 ml / 1 l vode vsak teden

Foliarno gnojenje: 3 ml / 1 l vode na 10 do 14 dni

Pred uporabo dobro pretresite
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Ne predoziramo

z gnojenjem

Za razliko od umetnih
gnojil, kjer hitro

pregnojimo rastline,
je to pri organskih

gnojilih manj verjetno.

Bogata z
organskimi snovmi

Organska gnojila so
bogata z organskimi

snovmi, ki so
potrebne za rast

mikrobov.

Izboljša se kvaliteta
in donos pridelka

Zaradi velike mikrobne
aktivnosti, ki jo
spodbudimo

z organskimi gnojili,
se izboljšata kvaliteta in

donos pridelka.

Trajnostna in
okolju prijazna

 Organska gnojila so
okolju prijazna in ne

onesnažujejo podtalnice
in drugih voda.



Bojan Kujavec s.p.

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6

2000 Maribor

SI53364457

E- mail: info@organicsnutrients.com

Tel: +38631662652
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