VermiVital PK
Aktívne prírodné hnojivo VermiVital PK je živé organicko-minerálne listové hnojivo so stimulačným
účinkom. Vyrábané vylúhovaním organických látok z kvalitného kompostu obohatené
o makroelementy P a K.
VermiVital obsahuje fyziologicky aktívne organické látky vylúhované z vermikompostu ako
humínové látky, fytohormóny, enzýmy, aminokyseliny, cukry – glykozidy, makroelementy a draslík
vo forme K₂O, fosfor vo forme P₂O5
Hnojivo VermiVital PK má všestranné využitie. Priaznivo podporuje rozvoj koreňovej sústavy, lepší
rast a kvitnutie. Zlepšuje kondíciu rastlín čím zvyšuje odolnosť proti pôdnym patogénom, suchu
a mrazu. Napomáha prezimovaniu porastu. Používa sa vo forme postreku na list pre štandardne
pestované poľné plodiny.
ZLOŽENIE:
Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku
celkový dusík ako N v g/l min.
celkový draslík ako K2O v g/l min.
Celkový fosfor ako P2O5 v g/l min.
sušina v % min.
hodnota pH
obsah spáliteľných látok v sušine v % min.

Hodnota
0,01
118,32
103,18
20
6,5-8,5
8,5

POUŽITIE A DÁVKOVANIE:
Pre zvýšenie účinku na rastliny odporúčame riediť 5 litrov koncentrovaného produktu na 300 litrov
postrekovej kvapaliny na 1 ha. Minimálne riedenie je 5lit. /200l vody. Odporúčame 2 aplikácie
v priebehu vegetácie na list. skoro ráno alebo večer pri optimálnych poveternostných podmienok.
Postrek by mal zasychať pomaly.
Jesenná aplikácia (oziminy) - po vytvorení dostatočnej listovej plochy
 repka olejná – v štádiu prízemnej ružice, obilniny – začiatok odnožovania
Jarná aplikácia (oziminy + jariny) – začiatok kvitnutia, platí pre všetky štandardné pestované poľné
plodiny.
Dávkovanie: Poľné plodiny (obilniny, kukurica, repka, zemiaky a pod.) 10 – 15 l/ha
Ovocné stromy – kôstkoviny a jadroviny 6 – 10 l/ha
Zelenina 6 – 8 l/ha
Vysoká koncentrácia organických látok v základom extrakte v rámci jednej aplikácie dodá plodinám
2500 mg humínových látok na 1 ha.
UPOZORNENIE:





Roztok kvapalných hnojív nepripravovať do zásoby.
Roztok pripraví zmiešaním v poradí voda, kvapalné hnojivo, pesticíd.
Ak sa do zmesi pridávajú dva chemické prípravky (pesticídy), pridávajú sa do zmesi
v poradí, v akom sa znižuje ich dávka.
Vhodnosť miešania kvapalných hnojív s pesticídmi, mikro prvkami a inými látkami je
nutné preveriť v malom objeme orientačnou skúškou. Ak nie je zistené zrážanie,
sedimentácia alebo tvorba vrstiev, miešanie je možné.

Ďalšie spôsoby použitia a kombinácie s iným druhom hnojiva odporúčame konzultovať s naším
poradcom.
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