
N
abídku společnosti Karel Pecl
– EKOVERMES tvoří přípravky,
které jsou vyráběny na bázi

produktu kalifornských žížal a které
jsou dále upravovány podle vlastního
know-how. Vhodné jsou nejen pro ze-
leninu a ovocné stromy, ale i pro tráv-
níky všeho druhu a pro pokojové kvě-
tiny, a to nejen z důvodu vynikajících
stimulačních a hnojivých účinků, ale
i pro svou bezzápachovost. 

Vermikompost

V současné době se jedná o jednu
z nejúčinnějších organických látek.
Hnojivo neboli stimulátor růstu je spe-
ciálně upravován právě pro přihnojo-
vání zátěžových trávníků a sterilních
půd. Úprava spočívá ve vytěžení nej-
kvalitnějšího Vermikompostu, který
mimo jiné má až 60 % stabilní orga-
nické hmoty a má tak 50 – 70x vyšší
účinnost oproti klasickému chlévské-
mu hnoji. Má velmi jemnou strukturu,
díky které je vhodný i do pískovače pro
rovnoměrné přihnojení golfového
a fotbalového trávníku. Zvýšená účast
kultury mikroorganismů vázaných
právě na stabilní organickou hmotu
významně působí na oživení sterilní
půdy, ať již přechemizované nebo po
záplavách. 

Agroverm

Jedná se o směs Vermikompostu (60 %)
a drůbeží slámové podestýlky (40 %)
s podílem enzymů pro odstranění zápa-
chu a lignohumátem.
Podíl lignohumátu a huminových látek
a fulvokyseliny zvyšuje fotosyntézu,
a tím dochází ke zlepšení přijatelnosti
živin rostlinou. Zvyšuje se odolnost 
vůči plísňovým, houbovým chorobám
a škůdcům. Dochází k postupnému
uvolňování stopových prvků a živin po
celou dobu vegetace. Zmírňuje půdní
únavu a obnovuje mikrobiální aktivitu,
což je v půdě velmi důležité. Používá se
pro ovocné stromy, vinnou révu, pro
zarytí do záhonů atd.
Agroverm získal certifikát: Produkt eko-
logického zemědělství a je díky tomu
používán biozemědělci při pěstování

vinné révy, ovoce, zeleniny a dokonce
i bylinek.
Jak Vermikompost, tak i Agroverm do-
poručujeme používat s Vermesfluidy
(záleží na druhu rostlin). Díky své jedi-
nečnosti se dobře snáší s chemickými
hnojivy a navazuje je na sebe. Tím mů-
žete snížit jejich dávku, takže omezíte
odplavování těchto chemických hnojiv
do podzemních vod. Nemluvě o uše-
třených nákladech na sníženém dávko-
vání chemických hnojiv a zlepšeném
účinku.

Pro vinice i trávníky

Vermikompost a Agroverm je ve velké
míře oblíben na golfových hřištích a vi-
nicích, kde u kořene rostlin převažuje
písek a jílové složky. Vermikompost
svou dobrou absorpční schopností do-
káže vnitřním povrchem udržet nesku-
tečné množství vody anebo provzduš-
nit jílovitou půdu a navázat na sebe
chemické přihnojení, které tak není vy-
plavováno do podzemních vod. 
Přítomnost mikroorganismů, enzymů
a vysoký stupeň humifikace s různými
stimulátory v přírodní skladbě mají bla-
hodárný účinek na kořenový systém
a dobré odnožování rostlin. Zabraňuje
tvoření plstě a řeší její postupné od-
straňování v trávníku.
Navíc účast různých stimulátorů ať už
auxinu, geberelinu a citokininu
v přírodní formě působí na dobré od-
nožování trávy a životaschopnost koře-
nového systému a potlačuje jejich odu-
mírání.
Proto je Vermikompost velice význam-
ným prvkem pro míchání speciálních
substrátů pro renovaci travnatých
ploch, ale také pro pravidelné hnojení
již založených travnatých ploch.

Vermesfluid

Je tekutou formou Vermikompostu,
který získáváme speciální technologii
a ten je ještě dále upravován a obo-
hacován dalšími látkami pro zdravý
vývoj rostlin, např. lignohumátem
atd.
Je vhodný jak na zálivku, tak i jako po-
střik, který při preventivním používání

zabraňuje vzniku plísňových a hou-
bových chorob. Např. u vinné révy
potlačuje tvorbu peronospory a oidii
a u jahod potlačuje vznik černé hnilo-
by. Při postřiku navíc nevznikají bílé
fleky na listech. Firma Karel Pecl –
EKOVERMES nabízí už sedm druhů
těchto unikátních pomocných stimu-
látorů růstů, které odpovídají potře-
bám rostlin daného druhu. Zlepšují
zdravotní stav, znásobují množství
květů, prodlužují dobu jejich kvetení
a zvyšují výnosy o 30–70 %.
U trávníků dochází ke zpevnění rost-
linné tkáně, k jasnému vybarvení
a důležitému odnožování u travin
a nárůstu hmoty o více než 13 %.
Vermikompost i pomocný růstový
stimulátor Vermesfluid svou přiroze-
nou skladbou a ekologičností mají
velkou budoucnost nejen v údržbě
zátěžových trávníků a v zahradnictví,
ale i ekologickém pěstování zeleniny
a ovoce. Jako jeden z mála získaly na-

še výrobky certifikát Produkt ekolo-
gického zemědělství.

Novinky

Pro časté dotazy drobných a středních
uživatelů na menší balení než 50 l
a větší balení než je 1,5 l uvádíme na
trh 5l a 10l kbelíky, které jsou plněné
jemným Vermikompostem a Agrover-
mem.
Zároveň je vyhlášena soutěž pro zákaz-
níky, o které se více dozvíte na našich
webových stránkách www.ekover-
mes.cz . Soutěž probíhá do 30. dubna
2010. Firma Karel Pecl – EKOVERMES
věnovala do soutěže přes 50 cen.
A pro letošní rok plánujeme rozšířit na-
ši řadu výrobků o další novinky, např.
Vermesfluidy pro kaktusy, okrasné
dřeviny, cibuloviny atd.

Bc. Pavlína Hanáková – odbyt
Karel Pecl – majitel firmy
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Účinné a šetrné hnojení

VVÝÝJJIIMMEEČČNNÁÁ  PPÉÉČČEE
PPRROO  VVAAŠŠEE  RROOSSTTLLIINNYY

Dobré výsledky i bez chemie

Vermikompost a Agroverm
k dostání v 5 l a 10 l kbelíku

nebo i v 1,5 l a 50 l pytlích

Vermikompost
k přihnojování trávníků,

pro zvýšení odolnosti proti

plísním a chorobám,

k zarytí do užitkových záhonů,

k urychlení kompostování,

pro přesazování pokojových rostlin,

pro vysazování růží, trvalek a dřevin.

Agroverm
pro přihnojování ovocných stromů a keřů,

k zarytí do užitkových záhonů,

na přípravu záhonu při výsadbě jahod.

Účinky: rychlejší uchycení rostlin, zvýšení počtu květů, tím i zvýšení plodů u ovoce a zeleniny, lepší
odolnost rostlin, další účinky jsou popsány na webových stránkách firmy.

Od 1. 9. 2009 do 30. 4. 2010 vyhlašuje
Firma EKOVERMES soutěž až o 50 cen.

Výrobce:
Karel Pecl – EKOVERMES
742 43 Pustějov 41
Tel./fax: 556 400 856
e-mail: 
info@ekovermes.cz
odbyt@ekovermes.cz

Žížalky doporučují:
„Přírodní ekologické produkty bez chemie“
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