C h c e t e, a by Vá m sou sed i závid ěli?
Chcete dosahovat výborných výsledků na zahrádkách a ještě si zdravě pochutnat
na vypěstovaných plodinách nebo ohromit všechny bohatými truhlíky na balkonech?
Každý zahrádkář se už pilně připravuje na další sezónu a nastává velké rozhodnutí, zda aplikovat známé
a roky používané chemické hnojení a dosáhnout tak
„jistých“ výsledků, i když s obsahem nevhodných
látek (dusičnanů) ve vypěstovaných plodech. Anebo
použít organické „zdravé“ hnojivo a čekat co se urodí.
Nyní už nemusíte jen čekat, ale můžete všechny
překvapit Vašimi pěstitelskými úspěchy při aplikaci
organického ekologického hnojiva VERMIKOMPOST
či AGROVERM a tekutého stimulátoru růstu VERMESFLUID, které jsou produktem
Kalifornských žížal. Tajemství účinků tkví v jeho jedinečných vlastnostech, obohacení o Lignohumát
a dalších úpravách dle know–how
firmy Karel Pecl – EKOVERMES.

Vermikompost

Je výsledkem činnosti Kalifornských
žížal, které jsou nejlepší recyklanti
veškerého bio–odpadu z domácností a zahrad. Díky jedinečným
vlastnostem a schopnostem má
Vermikompost široké použití od pokojových květin až
po růže, zeleninu, ovocné keře a stromy a trávníky.
Díky 60–70% stabilitě udrží vodu i chemické hnojení.
Díky obsahu enzymů a stimulačních látek, tak existuje
ojedinělé hnojivo. Rostlině je poskytnut optimální
přísun živin, který podporuje klíčivost, zakořeňování
a následný vývoj a růst rostliny. Od počátku je zajištěna dobrá vitalita rostliny, která se odvděčí množstvím
květů a plodů.

Agroverm

Směs 60 % Vermikompostu a 40 % zfermentované
slámové drůbeží podestýlky upravené enzymy. Tím
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došlo k obohacení o další živiny. Vhodný k použití
na venkovní plochy. Vermikompost a Agroverm je
obzvlášť vhodný k obnově mikrobiální činnosti v půdě
po záplavách či přechemizování.

Vermesfluid

Tekutá forma získávaná
speciální technologií firmy.
Vhodný pro použití ve vnitřních a venkovních prostorách. Může se použít
jak na zálivku tak i jako
postřik (nezanechává bílé
stopy na listech). Po postřiku dochází k biologické
ochraně rostliny proti savému hmyzu, houbovým a plísňovým chorobám (např. u vinné révy
peronospora a oidia, u jahod potlačení
černé hniloby, u květin fuzarioza atd.).

Výjimečná péče pro Vaše rostliny
Novinka
Vermikompost a Agroverm
k dostání v 5 l a 10 l kbelíku
POZOR SOUTĚŽ
Od 1. 9. 2009 do 30. 4. 2010
probíhá soutěž až o 50 cen.
Výrobce:
Karel Pecl – Ekovermes
742 43 Pustějov 41
Tel./fax: 556 400 856
e–mail: odbyt@ekovermes.cz
info@ekovermes.cz   www.ekovermes.cz

Všechny výrobky jsou od roku 2008 držiteli certifikátů
„Produkt ekologického zemědělství“, a mohou je
používat i biopěstitelé. Kombinace Vermikompostu či Agrovermu s Vermesfluidem podpoří
dosahování lepších výsledky při pěstování.
O účincích Vermikompostu a dalších výrobcích
již bylo napsáno hodně, ale jen ti z Vás, kteří naše
výrobky používají nebo se je odvážili vyzkoušet,
ví o čem mluvím. Zkuste sami vyzkoušet co vše
naše výrobky dokáží a přidejte se tak ke spokojeným pěstitelům.
Těšíme se na Vaše názory a zkušenosti
Bc. Pavlína Hanáková – odbyt
Karel Pecl – majitel
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