
Gnojilo BioGuano je organsko mineralizirano gnojilo iz netopirjevih iztrebkov, ki jih nabirajo ročno v 
globokih jamah v še nedotaknjeni naravi. Kot povsem naravno gnojilo je koncentrirana naravna zamenjava 
za kemična umetna gnojila (NPK gnojila) v kombinaciji z edinstveno mikrobiološko floro. Z dolgotrajnim 
učinkovanjem obnavlja in zdravi zemljo ter izboljša odpornost rastlin. Hranila se iz gnojila sproščajo počasi in 
enakomerno, tla pa postanejo rodovitnejša.

Ime Guano izvira iz indijske besede »Wanu Quecuha«, ki pomeni iztrebek netopirja. Gnojilo Guano se intenzivno 
uporablja že od leta 1840. Njegova uporaba je povzročila Prvo zeleno revolucijo in predstavlja enega od mejnikov 
v zgodovini poljedelstva. Do pojava sodobnih kemičnih gnojil je bilo to edino NPK gnojilo. Še danes ga uporabljajo 
Bonsaisti, pridelovalci konoplje. 

Prednosti uporabe gnojila BioGuano:
•	 Ima	dovoljenje	za	uporabo	v	ekološki	pridelavi	v	EU.	
•	 Gnojilo	je	primerno	za	ekološko	pridelavo	v	skladu	s	predpisi	za	ekološko	kmetovanje	
										(Potrdilo o ustreznosti proizvodov za uporabo v ekološki pridelavi UM, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Inštituta za ekološko kmetijstvo št. 007/2014).

•	 Gnojilo	je	100-odstotno	organsko	čisto	in	uravnoteženo,	brez	vonja	ter	bogato	s	hranili	in	z	mikrobiološko	floro.
•	 Hranila	se	iz	gnojila	sproščajo	počasi	in	enakomerno.	
•	 Učinkuje	hitro	in	dolgotrajno.
•	 Izboljša	odpornost	rastlin.
•	 Ne	vsebuje	klavničnih	odpadkov	ali	nevarnih	snovi.
•	 Predoziranje	ni	škodljivo.
•	 Varna	uporaba	površine	brez	omejitve	(karence).

Shranjevanje:
V	suhih	in	senčnih	prostorih	pri	temperaturi	med	0	in	350C.	Izdelek	ni	živilo,	zato	ga	shranjujemo	ločeno.

Rok uporabe: 
Neomejen,	upoštevajoč	navodila.	

Sestava:
Skupni	dušik	(N)	3-5%,	
skupni	fosfor	(kot	P2O5)	9-12%,	
skupni	kalcij	(kot	CaO)	23-28%,	
skupni	kalij	(kot	K2O)	1-2%,	
vodotopni	kalij	(kot	K2O)	1-2%,	
skupni	magnezij	(kot	MgO)	0,5-1%,	
organski	ogljik	(Corg)	5-7%,	
organska	snov	21-26%,	
pH	v	vodi	6,5-7,5.

Gnojilo BioGiuano ima dovoljenje 
za uporabo v ekološki pridelavi 
v EU in je primerno za ekološko 
pridelavo v skladu s predpisi za 
ekološko kmetovanje.

ORGANSKO 
MINERALIZIRANO 
GNOJILO

Naravno, brez dodanih klavničnih odpadkov, okolju 
prijazno gnojilo iz netopirjevih iztrebkov.

IZ NARAVE NAZAJ V NARAVO
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Gnojila	so	na	voljo	tudi	v	vrečah	po	15 kg, 25 kg	in 50 kg (rinfuza),	v	prahu	ali	briketih.

BIOGUANO d.o.o.
Primož	Ulaga
direktor

BioGuano ORGANIK

Izboljša donos, kakovost in 
okus pridelka.

•	 Za	gnojenje	in	dognojevanje	vseh	
vrst		poljščin,	vrtnin,	zelišč,	dišavnic,	
aromatičnih	rastlin,	sadja	in	vinske	
trte.

•	 Posebej	priporočamo	za	gnojenje	
plodovk,	gomoljnic,	jagodičevja,	
aromatičnih	rastlin	in	zelišč.

•	 Gnojilo	enakomerno	potrosimo	okoli	
rastline,	zasujemo	z	zemljo	in	zalijemo	
z	vodo.

Odmerki za različne rastline:
•	 poljščine:	30	–	70	g/m2

•	 vrtnine:	30	–	50	g/m2

•	 zelišča	in	začimbe:	40	–	50	g/m2

•	 sadje:	400	–	700	g/drevo
•	 trta:	50	–	70	g/trs

5 g ustreza zvrhani čajni žlici.
	
Oblika	gnojila:	prah
Pakiranje:	1 kg, 3 kg

BioGuano FLORAL

Pospešuje bujno rast in 
obilno cvetenje.

•	 Za	gnojenje	in	dognojevanje	
cvetočega	in	zelenega	cvetja	vseh	
vrst:	vrtno,	balkonsko,	sobno	
cvetje.

•	 Posebej	priporočamo	za	gnojenje	
vseh	vrst	cvetočih	rastlin.

•	 Gnojilo	enakomerno	potrosimo	
okoli	rastline,	zasujemo	z	zemljo	
in	zalijemo	z	vodo.

Odmerki za različno cvetje:
•	 vrtno:	1	kg/50	m2

•	 balkonsko:	5	-	10	g/rastlino	
•	 sobno:	5	-	10	g/rastlino

5 g ustreza zvrhani čajni žlici.
	
Oblika	gnojila: prah
Pakiranje:	1 kg

BioGuano GREEN GRASS

Za zeleno in čvrsto travo.

•	 Za	gnojenje	in	dognojevanje	vseh	
vrst	trav	in	za	vse	vrste	travnatih	
površin:	zelenice	ob	hišah,	v	parkih,	
ob	igriščih,	ob	športnih	objektih.

•	 Vsebuje	veliko	fosforja,	ki	krepi	
koreninski	sistem	in	poveča	
odpornost	trave;	kalcija,	ki	odlično	
uravnava	kislost	zemlje	in	vpliva	
na	čvrstost	travnih	bilk;	ter	dušika,	
ki	spodbuja	rast	trave	in	vpliva	na	
njeno	kakovost,	razvoj	in	barvo.

•	 Enakomerno	ga	potrosimo	po	
pripravljenih	tleh	in	ga	z	grabljami	
zakrijemo	z	zemljo.	

•	 Pri	dognojevanju	gnojilo	potrosimo	
po	travi	in	zalijemo	z	vodo.

•	 Priporočljivo	je,	da	travo	pognojimo	
vsaj	od	3-	do	4-krat	na	leto	(marca,	
maja,	septembra	in	oktobra).

•	 Gnojimo	zvečer,	ko	se	ozračje	ohladi.

Odmerki za lepo in čvrsto travo:
1 kg gnojila zadostuje za približno 50 m2 
površine, odvisno od kakovosti prsti.
 
Oblika	gnojila: briketi
Pakiranje:	3 kg

BioGuano


