VERMESFLUID pro brambory
Pomocný rostlinný stimulátor růstu s hnojivými účinky je vyroben z organického hnojiva
VERMIKOMPOST, který vzniká v trávicím traktu kompostovacích žížal rodu Eisenia foetida
a Andrea tzv. kalifornská červená.
Organické hnojivo, které je takto vyprodukováno má vysoký obsah různých stimulátorů,
enzymů, humátů a živin, jenž jsou získány trávicí cestou žížal. Tyto látky a živiny jsou
speciální originální technologií vytěžovány do tekuté formy pro zálivku a postřik na list
rostlin.
Charakteristika
-

-

Stimulátor růstu má optimální výživu.
Zvyšuje vitalitu rostliny, a tím odolnost proti různým chorobám, plísním a savému
hmyzu.
Má vysoký podíl huminových látek, fulvokyselin, aminokyselin (stimulátorů) včetně
enzymů a obsahuje Lignohumát.
Dochází ke zvýšení fotosyntézy, a tím i vybarvení listů
Zvyšuje počet květů, a tím i vyšší výnos u plodů.
Zkracuje vegetační dobu – urychlí dozrávání.
U některých plodin zvyšuje cukernatost.
Snižuje stres – sucho a vlhko, horko a chlad.

Použití
Přípravek je možno kombinovat s jinými přípravky a hnojivy, a tím jejich množství
podstatně snížit.
Aplikace se provádí u brambor postřikem na list v koncentraci 3 % roztoku – 400 l vody/ha
s 12 l Vermesfluidu.
1. postřik :
2. postřik :
3. postřik :
4. postřik :

15. den vzrůstu natě (výška natě 15 cm)
25. den tvorba dusíku v kořenovém systému
Vzniká lepší tvorba kořínků, a tím i příjem živin
35.-38. den – zvyšuje se lepší vybarvení listové plochy, zvýšená aktivita
fotosyntézy zlepší tvorbu hlíz. Odolnost proti plísňovým chorobám.
50.-55. den – zvýší příjem živin z půdy, urychluje tvorbu hlíz a jejich vyzrání.

Možno měnit dle růstových podmínek a to s odchylkou 3 – 5 dnů dle počasí a vzrůstu natě.
Testy a dobrozdání :
Test na rajčatech v ÚKZÚZ prokázal zvýšení výnosů o 54 %, vlastní test potvrdil potlačení
plísní a tmavší vybarvení.
Test ÚKZÚZ na ředkvičce a hlávkovém salátu zaznamenal nárůst hmoty až o 200 %.

Test ve Španělsku na kukuřici ve výzkumném ústavu vykázal nárůst hmoty o 13,5 %.
Test v Rakousku zvýšil objem bulvy u cukrové řepy o 28 % a zvýšil cukernatost až o 2 %.
Test Lesní a okrasné školky Velké Losiny prokázal u jabloní rychlejší vyzrání a zvýšení
výnosů – velikost plodů.

-

-

Přípravek má Certifikát pro pěstitele BIO potravin jak v ČR, tak v Rakousku.
Vermesfluid nemá po postřiku žádnou ochrannou lhůtu.
Je nezávadný a neobsahuje cizorodé látky.
Neškodný pro včely a jiný užitečný hmyz.
Nezanechává v rostlině ani v půdě žádná rezidua.
Zvyšuje obsah vitamínu C.
Přípravek je rostlinou při správném dávkování beze zbytku spotřebován.

Balení :
Výrobce dodává od 5 l kanystrů až po 1000 l barely a tekutejnery - bigbagy na tekutiny.

Přípravek splňuje veškeré podmínky stanovené normou EU.
Nedoporučuje se skladovat na přímém slunci.
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