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NEKAJ O NAS 
• PRISOTNI V 46 DRŽAVAH PO VSEH KONTINENTIH 

• 78 PROIZVODNIH OBRATOV 

• 3,2 MILIJARDE EVROV PRIHODKOV 

• 8000 ZAPOSLENIH PO CELEM SVETU 

• DNEVNO OBIŠČEMO 15.000 KMETIJ  

SVETOVNI CENTER ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE 
• 400 RAZISKOVALCEV SPECIALIZIRANIH ZA RAZISKAVE NA PODROČJU  

     PREHRANE RASTLIN IN ŽIVALI 

• 80 SODELAVCEV IZ UNIVERZ  IN RAZISKOVALNIH CENTROV 

• 200 LASTNIH PATENTOV 

• 8.000 m2 POVRŠIN NAMENJENIH RAZISKAVAM 

• 800 m2  KLIMATIZIRANIH RASTLINJAKOV 

 

SKUPINA  ROULLIER 

file:///C:/Timac Agro gardenghi/video/THE GLOBAL INNOVATION CENTRE.wmv


SPECIALNA GNOJILA 

CRU 
COEFFIC

ENTE REALNI KOEFICIENT UPORABE   

POMENI KOLIČINO ’ ENOT ’ HRANIL IZ 

GNOJILA, KATERE LAHKO RASTLINA 

DEJANSKO ABSORBIRA IN ASIMILIRA  



OKOLJE 
Membrana META 

Membrana MPPA DUO 

 

ZAKAJ SPECIALNA GNOJILA ? 

 MINERALNI ELEMENTI +  

     RASTLINSKI IZVLEČKI (POSEBNOST ) 

Učinek  360° 

TLA 
Bogatejša flora 

RASTLINA 
Biostimulacija  

Rastno-rodno ravnovesje 



• Večja učinkovitost gnojenja  

• Uravnotežena prehrana 

• Manj izgub v okolju 

 

+ 

+ PRIDELEK + KVALITETA 

KAKŠNE SO PREDNOSTI ? 

SPECIALNA GNOJILA 

POVEČANJE REALNEGA KOEFICIENTA UPORABE 

Dušik, Fosfor in Kalij se asimilirajo več kot 90 %  



Učinkovitost enote gnojila: 

- Dušik 50-80% 

- Fosfor 15-25% 

- Kalij 70-90% 

-  Mikroelementi  15-50% 

NUE – Nutrient Use Efficiency 

Izboljšanje učinkovitosti fosfatnih gnojil je mogoče 
 

Prof. Claudio Ciavatta 
 

Ripalta Arpina (CR), 28 settembre 2016 



OD RAZVOJA DO REVOLUCIJE NA 
PODROČJU FOSFORJA   

FOSFOR V STANDARDNIH  GNOJILIH 
CRU od 15 do 25% 

ZAŠČITA - BIOSTIMULACIJA 
CRU do 50% 
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FOSFOR IZ STANDARDNIH  GNOJIL 
SE VEŽE V TLEH V 20-30 DNEH 

ZAŠČITA - BIOSTIMULACIJA 
SE VEŽE V TLEH  V 35-45 DNEH 

NOVA MOLEKULA 
 TOP-PHOS  

  

OD RAZVOJA DO REVOLUCIJE NA 
PODROČJU FOSFORJA   
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SINTETIZIRANA SAMO V INDUSTRIJSKIH 

OBRATIH  SKUPINE  ROULLIER 

Kaj je to ? 

Definicija 
NOVA EKSKLUZIVNA  -  PATENTIRANA 

MOLEKULA  MONOKALCIJEVEGA  FOSFATA 

TOP-PHOS 



Inovacija 

POPOLNOMA-TRAJNO ZAŠČITEN FOSFOR 

vodotopen in s tem takoj na voljo rastlini  

ne pride do vezav ( vsi tipi tal )  

je na voljo rastlini v celotni rastni dobi 

Kaj je to ? 



Standardni FOSFOR 

Ca 
Bazična tla 

Al in Fe 
 Kisla tla 

TOP-PHOS ® 

TOP-PHOS® : nov monokalcijev fosfat z 

dolgotrajnim učinkom 
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VEDNO NA VOLJO 



NAGRADE 



POMEMBNA JE 

PRAVILNA IN 

URAVNOTEŽENA 

PREHRANA 



VLOGA ELEMENTOV  – FOLIARNO GNOJENJE VINSKE TRTE 

Faze največje 

absorbcije 

elementov 

PRED 

CVETENJEM  
CVETENJE 

NASTAVEK 

PLODIČEV 

 

JAGODE VELIKOSTI 

GRAHA 

VEČANJE JAGOD 
ZAPIRANJE 

GROZDOV 
PRED ZORENJEM ZORENJE Kvalitativen učinek na vinsko trto  

  
Fiziološki 
pomen 

Agronomski pomen 

  

Fosfor 
                

Energetska vloga, sestavni 
del ATP-ja znotraj celice. 

  Cvetenje, olesenitev mladik, sladkorna 
stopnja, 

                

          

  
        

Kalij 

                
Uravnava nivo vode v 
celicah , sodeluje pri 
ustvarjanju sladkorja, v 
času zorenja tvori z 
organskimi kislinami soli. 

 Povečuje sladkorno stopnjo, vpliva na 
uravnoteženo zorenje, zmanjšuje sušni stres, 
vpliva na barvo in vonj.         

        

        
        

                

Kalcij 

                

Glavni gradnik lamel 
celičnih sten, stabilizira 
prepustnost celičnih 
membran. 
  

 Vzpodbuja rast poganjkov, vpliv na nastanek 
cvetnega prahu, v obdobju zorenja tvori soli  z 
organskimi kislinami, vzpodbuja tvorbo 
antocianov, vpliva na uravnoteženost 
komponent v moštu. 
 Preprečuje gnitje in sušenje pecljevine. 
 

  

    

        

  

      

                

Magnezij 

                

 Sestavni del molekule 
klorofila,  
nahaja se v celičnih 
lamelah, ima vpliv na 
sintezo beljakovin, 
sladkorjev, maščob in 
karotenoidov.  

 V obdobju zorenja tvori soli  z organskimi 
kislinami, vzpodbuja tvorbo antocianov, vpliva 
na uravnoteženost komponent v moštu. 
Preperčuje gnitje in sušenje pecljevine. 
 
 

  

    

      

  

      

                

Bor 
                

Ima vpliv na 
razmnoževanje celic in 
tvorbo tkiv, sodeluje pri 
tvorbi pelodne cevi, 
vzpodbuja transport kalcija 
in sladkorjev. 

 Preprečuje osip, vzpodbuja sladkorno stopnjo , 
v sinergiji s kalcijem  preprečuje  
 sušenje pecljevine in spodbuja obarvanje 
jagod. 
  (spodbuja tvorbo antocijani=obarvanost) 

  

      

      

        

                



POMEMBNOST GNOJENJA 

VINSKE TRTE 

•Spodbuja značilnosti genotipa sorte in terroirja 

•Izboljšanje kvalitete  

•Večja odpornost na pozebo 

• Povečanje neto proizvodnje na rastlino  

•Bolj izenačeno brstenje   

•Manjše število zaspanih brstov 

•Uravnoteženje  rastno-rodnega razmerja 



VSA NAŠA  

SPECIALNA GNOJILA  

VSEBUJEJO  NARAVNE EKSTRAKTE, KI  

IMAJO  BIOSTIMULATIVNO FUNKCIJO :  

 
- POVEČAJO ABSORBCIJO IN ASIMILACIJO HRANIL 
- POVEČUJEJO TOLERANCO NA STRESNE SITUACIJE  
- IZBOLJŠAJO KAKOVOST KULTURE  



Aktivacija Transport  Biostimulacija 



Edinstveno  organsko-mineralno gnojilo z aktivno organsko snovjo 

A. Organska matrika-snov  ( šota ) je pridobljena po najboljših kvalitativnih standardih 
in je posebej primerna za gnojenje kmetijskih kultur. 

B. Proces aktivacije-delovanja poteka tako, da povečamo število mest fiksacije 
mineralnih elementov in  njihovo mobilnost v tleh oziroma rhizosferi. 

C. Zaradi  humusa in predhodnih sestavin le-tega (lignin in celuloza) vsebuje    
najboljšo organsko  snov, ki se uporablja v proizvodnji gnojil.   

D. Optimalno C/N razmerje = 10 

 

1 
Aktivirana 

organska snov 



Zaščita in transport vseh mineralnih elementov-hranil z membrano  

MPPA Duo 

Membrana MPPA DUO: 
 

A. “Ščiti ” elemente pred izpiranjem ter izhlapevanjem (dušik), preprečuje vezave na 
glineno matriko v tleh (fosfor), zagotavlja dostopnost kalija z glinene komponenete 
in s tem močno zmanjša izgube. 

B. Povečuje mobilnost elementov v tleh in  dostopnost hranil  za rastlino. S tem 
močno povečamo učinkovitost gnojenja. 

C. Ker vsebuje naravne transportne snovi, povečuje prenos hranil iz tal skozi 
korenine v rastlino. 

D. Razpoložljivost fosforja, katerega del je na razpolago takoj, del pa na zalogo. 
Zahvaljujoč tehnologiji TOP PHOS ne pride do vezav v tleh in je s tem  rastlini 
vedno na razpolago. 

 

 

 

2 
Zaščita in  

transport hranil  



A. Spodbuja razvoj sekundarnih in stranskih korenin—koreninskih laskov.   
 

B. Spodbuja proizvodnjo encimov, ki so neposredno vpleteni pri absorbciji mineralnih 

elementov preko korenin (ATP - aze). 
 

Preizkus na ljuljki v 
laboratorijih   
Skupine Roullier  
(Saint Malo, 2012)  

Kompleks MPPA Duo (povečuje biosintezo citokininov in avksinov ) 

3 
Biostimulacija rastline 

Suha snov na ha 



 
Regeneracija 

rizosfera 

4 

A. Spodbuja razvoj mikrorganizmov v rizosferi. 
 

B. Vsebuje mikrobni aktivator, ki stimulira aktivnost mikroorganizmov, odgovornih za 
pretvorbo organskega dušika v rastlinam dostopno obliko. 

Poskus izveden v 
laboratorijih  
Skupine Roullier  
(Saint Malo, 2012)  

MPPA Duo 



TIMASPRINT 

Organo – mineralno gnojilo 
NPK (CaO-MgO-SO3) z borom  
10-5-12(8-2-24) 
 

Sestava 
Skupni (N) 
Organski dušik (N) 
Amonijski dušik (N) 
Ureični (N) 
Fosforjev anhidrid (P2O5) 
Fosforjev anhidrid (P2O5) topen v nevt.amon. citratu in vodi 
Fosforjev anhidrid (P2O5) topen v vodi 
Kalijev oksid (K2O) topen v vodi 
Skupen kalcijev oksid (CaO) 
Magnezijev oksid (MgO) topen v vodi 
Žveplov anhidrid (SO3) topen v vodi 
Skupen bor (B) 
Organski ogljik (C) biološkega izvora 



 Zakaj je pomebna biostimulacija in foliarna 
prehrana vinske trte ? 

Pomaga pri zmanjševanju negativnih vplivov vremenskih razmer. 

 

Uravnoveša ravnotežje hranil v rastlini. (karence)  

 

Omogoča hitro prehrano z mezo in mikroelementi. 

 

Predvsem pa...v kombinaciji s pravilnim mineralnim gnojenjem, 

pomaga in izboljšuje tipične značilnosti genotipa in kultivarja v 

terroirju. 



Tekoči biostimulatorji  



Fertiactyl podpira fiziološke procese rastline tudi v 
neugodnih vremenskih razmerah. 
 Kompleks Fertiactyl vsebuje naravno osmotsko 
zaščito, ki z uravnavanjem pretoka vode znotraj 
rastline podpira njene fiziološke procese ob: 
 temperaturnih nihanjih (nizke ali visoke 

temperature); 
 visoki stopnji slanosti; 
 različnih oblikah stresa (npr. uporaba 

fitofarmacevtskih sredstev, obrezovanje rastlin, 
obiranje,...). 
 

 Ščiti kloroplaste pred staranjem kar omogoča 
daljšo fotosintetsko aktivnost. 

 Ohranja ustrezno ravnovesje med rastjo in 
rodnostjo rastline in ne povzroča izmenične 
rodnosti. 

 

 Učinek uporabe FERTIACTYLA na 
solati glede na intenziteto fotosinteze 
ob visokih temperaturah. 
  

 (San Francisco, 2006) 

1 
Biostimulacija  

rastline 

Intenzivnost fotosinteze 



Fertiactyl spodbuja razvoj korenin za 
boljšo absorpcijo hranil in bolj 
intenzivno vegetativno rast. 

Kompleks Fertiactyl ima izrazit prehranski in 
biostimulativen vpliv : 
 
• podpira rastlino tudi v obdobjih, ko še ni popolnoma     
aktiven koreninski sistem (nizke temperature,  
presaditveni stres); 
• spodbuja rast in razvoj koreninskih laskov; 
• uravnoveša rastno – rodni razvoj. 

2 
Razvite KORENINE 



Izboljšuje dostopnost hranil v tleh 

Fertiactyl vsebuje huminske in fulvo kisline, pridobljene z ekstrakcijo iz prvorazredne organske 
snovi (humus iz šote). Njihov patentiran postopek pridobivanja nam je omogočil visoko 
topnost in nizko molekulsko maso. Edinstvenost teh molekul omogoča: 

Evropski patent 945000107 

 mobilizacijo (kelacijo) hranil v tleh 
(mobilizacijo v tleh vezanih mikro in mezo 
elementov); 

 poveča delovanje tistih mikroorganizmov, ki 
so odgovorni za mineralizacijo organske 
snovi v tleh; 

 izboljšuje strukturo tal. 
  

Fertiactyl 

K 

Fertiactyl 

P 

Fertiactyl 

P 

Fe 

K 

N 

3 
Aktivirana TLA 



Organsko-mineralno gnojilo 

Suspenzija NK 

13-5+8,7C – Z nizko vsebnostjo 

klora  

 

Sestava 
Skupni dušik (N) 
Organski dušik (N) 

Ureični dušik (N) 

Kalijev oksid (K2O) 

Organski ogljik (C) biološkega izvora 



VINSKA TRTA  

 PROTISTRESNI UČINEK  FERTIACTYL GZ-ja OB UPORABI 
PRED POZEBO 19 APRILA 2017  

Fertiactyl GZ  Brez  Fertiactyl GZ  

Slikano 19-04-2017 



Slikano 24-04-2017 

VINSKA TRTA  

UPORABA PRED POZEBO  UPORABA PO POZEBI  

 UPORABA  FERTIACTYL GZ PRED IN PO POZEBI NA  VINSKI TRTI PO 
POZEBI DNE 19 APRIL 2017  

Slikano  19-04-2017 



Količina in kakovost proizvodnje 



Uporaba v času rasti plodov: 

 Večja izenačenost in velikost 
grozdov 

 Povečanje pridelka in 
relativne specifične teže 

 Povečanje kvalitete in  
organoleptičnih lastnosti  
grozdja (okus, barva, 
sladkorna stopnja) 

 

Uporaba pred in/ali po 
cvetenju : 

 Povečanje homogenosti 
cvetenja 

 Boljše opraševanje, 
posledično boljši nastavek 
grozdja 

 Pospešuje diferenciacijo 
cvetov 

 

2 učinka v enem, patentiranem kompleksu MAXIFRUIT 
(brevetto EP 01500090.4) 

 

Učinek nastane zaradi  povečanja endogene proizvodnje    
( avksinov, giberelinov , citokininov ) 

1 
Optimalno cvetenje 

2 
Večji pridelek  

Karakteristike 



Podaljšanje vretena grozda za več kot 3 cm 

Klasična uporaba  

sredstev 

TRTA PIGNOLETTO 



Enakomerno dozorevanje + sladkorna stopnja 

TRTA PIGNOLETTO 

Klasična uporaba  

sredstev 



Hvala za pozornost !  


