Pěstování
s Vitality Komplexem
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Filozofie produktu
Zahradničení je krásná záliba. To když vám úroda roste pod rukama
a balkón rozkvétá před očima. Radost z pěstování se ale může lehce změnit
ve starost. Stačí jedno špatné zalití, nedostatečný přísun živin nebo vytrvalý
škůdce.
Vitality Komplex vznikl právě pro tyto případy. Posiluje imunitu a rostliny
jsou díky němu odolnější vůči nepříznivým vlivům.
Odteď budete pěstovat s chutí...
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Urychlovač hnojení pro všechny rostliny
(balkónové i pokojové, okrasnou i užitkovou zahradu)

Co je Vitality Komplex?
Pomocný přípravek, který
umocňuje účinky hnojiva.

Úspěšným pěstitelem
se stane každý!

Na kterou rostlinu?
Nosná barva v horní části
láhve, text ve žlutém
rámečku, piktogram
na boku a koláž na přední
části určuje cílovou rostlinu.

Přírodní látky
Žížalí kompost je bohatým
zdrojem živin vznikajících
přírodní cestou.
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Na počátku všeho byla žížala,
která svoji přirozenou aktivitou vytvořila
velmi úrodný materiál - VERMIKOMPOST...
Díky přírodním enzymům dostane úroda pořádnou chuť!
Vzniká výluhem z žížalího kompostu.
Stimuluje biologickou aktivitu půdy a zlepšuje podmínky růstu.
Obsahuje základní živiny a prospěšné stopové prvky.
V kombinaci s krystalickým hnojivem dojde k rychlému nástupu účinků.
Urychluje příjem živin a zvyšuje využitelnost minerálních látek.

4

...a na konci je
šťastný pěstitel!
Posiluje buněčné stěny, celkovou imunitu
a regeneruje oslabené rostliny.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny
mnohem lépe.
Při pravidelné aplikaci docílíte až o 34 % bohatší
kvetení a výnos plodů.
Způsobuje nárůst kořenového systému, který
je základem zdravé a silné rostliny.
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Známe recept

na nejkrásnější okna v ulici.
Vitality Komplex Muškát a surfinie
•
•

pro všechny typy balkónových květin
aplikaci provádějte zálivkou nebo postřikem na list

•
•
•

pro bohatě nakvetlé převisy 1x za 14 dní až do konce září
pro nezdravě vypadající květiny 1x za týden po dobu 1 měsíce
nejlepších pěstitelských výsledků docílíte střídáním s Kristalonem
v týdenním intervalu

DOPORUČUJEME: Předpěstované rostlinky zasaďte do AGRO substrátu
pro pelargonie a každý druhý týden přihnojte krystalickým hnojivem
KRISTALON Muškát.

TIP

Když
umíst sazenice
íte „c
ik-ca
tak tr
k“,
uhlík
a kom rychleji
pak
zaros tně
te.

Muškáty vysazujeme od dubna do května.

Předpěstované sazenice sezónních rostlin vysazujte v období duben až květen do samozavlažovacího truhlíku (60cm nádoba pro 3-5 rostlin). Zvolte speciální substrát pro balkónové
rostliny např. AGRO substrát pro pelargonie, který obsahuje startovací dávku hnojiva. Po výsadbě
pečlivě zalijte a po 15. květnu umístěte na cílové, pokud možno slunné stanoviště. Pelargonie
dobře hospodaří s vodou, proto jim nepravidelná zálivka nijak neuškodí.

Bez hnojiva pokvetou, ale neoslní!

Balkónové květiny zalévejte ráno nebo navečer odstátou vodou přímo ke kořenům.
Zhruba měsíc po zasazení začněte s pravidelným přihnojováním. Jeden týden si namíchejte zálivku
z KRISTALONU (vhodný je Muškát, Plod a květ nebo Gold) a druhý týden aplikujte Vitality
Komplex. Nezapomeňte včas zabezpečit truhlík proti pádu (provázkem nebo sofistikovaně
Floria držákem truhlíků). Průběžně odštipujte odkvetlé květy, které rostliny oslabují.

Proti mšicím se dá včas zakročit.

Nejčastějším problémem při pěstování muškátů jsou saví škůdci. Na mšicích si pochutná
beruška, zlatoočko nebo škvor. Ne vždy je tento drobný prospěšný hmyz po ruce, proto můžete
vyzkoušet NATURA Rock Effect na bázi aromatických olejů nebo chemický postřik.
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Nejlepší chuť

mají plody z vlastní zahrádky!
Vitality Komplex Rajčata a papriky
•
•

•
•
•

pro všechny druhy rajčat (keříková, tyčková) a paprik
pěstovaných na záhoně, ve skleníku i v nádobách
aplikaci provádějte nejlépe zálivkou, kterou si připravíte
dle dávkování uvedeného na etiketě
pro vyšší výnos a lepší chuť plodů 1x za 14 dní po celou sezónu
pro oslabené rostliny 1x za týden po dobu 1 měsíce
nejlepších výsledků docílíte střídáním s Kristalonem
v třítýdenním cyklu

DOPORUČUJEME: Nejlepších výsledků dosáhnete v kombinaci s FLORIA
substrátem Otoč a sázej a s krystalickým hnojivem KRISTALON Zdravé
rajče a paprika.

TIP

Konce
m srp
štípně
na za
t
vrcho e vegetativ
l, aby
ní
do ko
října
nce
dozr
sledn ály poí plod
y.

Zkuste pěstovat rajčata v nádobě!

Ne každý má k dispozici zahrádku s dostatečným prostorem pro zeleninový záhon. Proto se stále
častěji setkáváme s trendem pěstování v nádobách. Ať už máte rajčata předpěstovaná ze skleníku nebo si pořídíte vzrostlé sazeničky, zásadní je volba nádoby a substrátu. Pro jednu rostlinu
stačí květináč o velikosti 35 x 35 cm a opět nejlépe samozavlažovací, který reguluje vodní režim.
Rajčata zasaďte do AGRO Zahradnického substrátu nebo do Floria substrátu Otoč a sázej
přímo pro rajčata. Po 15. květnu umístěte rostliny na stanoviště orientované na jižní stranu.

Co dělat pro velkou úrodu?

Aby byly plody velké a šťavnaté, potřebují vydatnou zálivku. Proti tendenci odnoží a nakvétání
je potřeba pravidelně zaštipovat vedlejší výhonky. Pokud jste zasadili do kvalitního substrátu,
s další výživou začněte zhruba po měsíci. Ve dvoutýdenním cyklu kombinujte Vitality Komplex
a KRISTALON Plod a květ. Nebo ve třítýdenním cyklu s dvousložkovým KRISTALONEM Zdravé
rajče a paprika, který díky obsaženému vápníku působí jako prevence proti černání pupků.

Čím ošetřit BIO zeleninu?

Přes veškerou péči v podobě hnojiva, vhodného stanoviště a dostatku závlahy může rostliny
oslabit škůdce či plíseň. Můžete se bránit opět chemicky (Kuprikol, Acrobat, Ridomil, aj.) nebo
speciálním přípravkem AGRO NATURA Symfonie 3 v 1, který je vhodný i pro BIO pěstování.
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Kousek přírody
oživí každý interiér.

Vitality Komplex Pokojové rostliny
•
•

pro všechny kvetoucí i nekvetoucí pokojové rostliny
aplikujte zálivkou nebo postřikem přímo na list
(většina pokojových rostlin uvítá rosení)

•

pro podporu růstu a syté barvy 1x za 14 dní v období vegetace
(květen - září) a 1x za měsíc v období říjen - duben
pro oslabené rostliny 1x za týden po dobu 1 měsíce
nejlepších pěstitelských výsledků docílíte střídáním
s Kristalonem v týdenním intervalu

•
•

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte KRISTALON Pokojové rostliny
v praktickém balení 25 sáčků (1 sáček do 2,5l konve).

TIP

Dejte
krásn vyniknout
ým
listům a zdravým
, po
Floria užívejte
vlh
ubrou čené
sky.

Každá „pokojovka“ má jiné nároky.

Pokojové rostliny pocházejí z různých koutů světa, proto jsou jejich nároky rozdílné.
Obecně ale platí, že v průběhu roku se péče o ně mění. V zimním období je nutné omezit jak
zálivku, tak výživu. Naopak od jara do podzimu dochází k bujnému růstu a k tvorbě nových
listů a květů. Pokud tomu tak ale není, je nutné rostliny přesadit do „nového“ substrátu
a zároveň do většího květináče, aby mohl kořenový systém sílit. K přesazování použijte speciální
substrát určený pro pokojové rostliny, případně pro palmy a zelené rostliny, citrusy, kaktusy, aj.
Zásadní je také vhodné stanoviště (některé rostliny mají rády polostín, jiné vyžadují přímé
světlo, ale všechny jsou choulostivé na průvan).

Všechny vyžadují celoroční výživu.

Pravidelný přísun živin je velmi důležitý pro to, aby rostlina rostla, sílila a případně vykvetla.
Zvolit můžete z řady kapalných hnojiv a nebo sáhněte po plně rozpustném krystalickém hnojivu
KRISTALON (pro pokojové rostliny je v malém 250g balení a nebo v praktických sáčcích v dávce
na jednu 2,5l konev). Ve vegetačním období aplikujte 1x za týden a přes zimu snižte frekvenci
na polovinu. Pro podpoření účinků hnojiva střídejte se zálivkou Vitality Komplexu ve dvoutýdenním (měsíčním) cyklu.

A nakonec pár dobrých rad...

Občasným rosením odstátou vodou vytvoříte ideální prostředí. Kořeny prorostlé otvory ve dně
květináče jsou signálem pro přesazení do většího květináče. Na jaře se také nebojte radikálního
zkrácení bezlistých výhonů.
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Exotická královna
rozzáří každý pokoj.

AGRO Vitality Komplex Orchideje
•
•

pro všechny druhy běžně pěstovaných orchidejí a bromélií
aplikaci provádějte zálivkou, vodní lázní nebo postřikem
na list dle návodu na etiketě láhve

•

pro silný kořenový systém a bohaté kvetení 1x za 14 dní v období
březen - září a v době říjen - únor 1x za měsíc
pro oslabené rostliny aplikujte 4 týdny po sobě postřikem na list
nejlepších výsledků docílíte střídáním s Kristalonem
ve 14denním intervalu

•
•

DOPORUČUJEME: Zkušený pěstitel orchidejí nedá dopustit na unikátní
složení FLORIA Substrátu pro orchideje.

TIP

Kapa
ln
může é hnojivo
te nah
radit
FLORI
A
výživo Listovou
u ve s
preji.

Orchideje mají specifické potřeby.

Orchideje jsou právem přezdívané exotické královny kvůli krásným a voňavým květům. Jejich
domovinou jsou deštné pralesy a tak nahradit přirozené klimatické podmínky není jednoduché. Základem je speciální substrát hrubé struktury. Česká orchidejářská společnost doporučuje
FLORIA Substrát pro orchideje, který obsahuje velké kusy piniové kůry a kokosové chipsy.
Tím zajistíte kořenům dostatek vzduchu a světla (proto se orchideje prodávají v průhledném
květináči).

Důležitý je dostatek nepřímého světla.

Orchideje nesnášejí trvale mokrou zeminu a přímé slunce (nejlepší umístění je na parapetu
východního či západního okna). Jak orchideje správně zalévat? Nejlépe 1 - 2x týdně ponořit květináč na hodinu do tzv. vodní lázně. Jednou za 14 dní přidejte do vodní lázně AGRO
kapalné hnojivo pro orchideje. V lichém týdnu doporučujeme aplikovat Vitality Komplex stejným
způsobem a nebo postřikem na list. Vyvážený poměr živin je důležitý pro krásné a bohaté
kvetení.

Jaké jsou první známky nespokojenosti?

Přes veškerou péči může orchidej začít chřadnout (skvrny na listech, žloutnutí konců listů,
opadání květů). Příčin může být několik (nízká teplota a vzdušná vlhkost, přelití, spálení, průvan,
mechanické poškození, škůdce, aj.). Nejlepší je vyhledat odbornou pomoc v chytré knize nebo
na internetu.
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Rozkvetlá zahrada,
bohatá úroda...

Vitality Komplex
•
•
•
•
•

pro celou okrasnou i užitkovou zahradu, pro venkovní
i pokojové květiny (až o 1/3 vyšší tvorba květů a plodů)
aplikaci provádějte zálivkou nebo postřikem na list
pro urychlení růstu a celkovou vitalitu 1x za 14 dní
od března do září a 1x za měsíc od října do února
na oslabené rostliny jako ozdravnou kúru aplikujte 4x po sobě
v týdenním intervalu
nejlepších výsledků docílíte střídáním s Kristalonem
v týdenním intervalu

DOPORUČUJEME: Pokud si nechcete lámat hlavu se speciálními
přípravky, nikdy neuděláte chybu s kombinací AGRO Zahradnického
substrátu, KRISTALONU Gold a zeleného Vitality Komplexu.

b

í
en

atší kvet
oh

ás

ada plod

ů

an

až o 34 %

Základním kamenem je KVALITNÍ SUBSTRÁT.

Obecně platí, že substrát by se měl obnovovat na začátku každé sezóny. Vybrané substráty
z řady Agro obsahují kůrový humus, který je bohatým zdrojem živin a dokáže rostliny lépe
ochránit například při výkyvech v zálivce. Dalším benefitem je startovací dávka hnojiva, díky
které můžete začít s přihnojováním až po 4 - 6 týdnech.

První pilíř tvoří PRAVIDELNÁ VÝŽIVA.

Pokud chcete dát své zahradě to nejlepší, sáhněte po osvědčeném 100% vodorozpustném
krystalickém hnojivu KRISTALON Gold nebo KRISTALON Plod a květ. Ve vegetačním období
aplikujte zálivkou 1x za týden dle doporučeného dávkování na obalu. Pro zvýšení účinků hnojiva
střídejte se zálivkou Vitality Komplexu ve dvoutýdenním cyklu. V období vegetačního klidu
se cyklus prodlužuje na měsíc. Humusové látky ve Vitality Komplexu snižují únavu půdy
a potřeba přesazování se tak prodlužuje.

Druhým pilířem je PÉČE A OCHRANA.

Na pěstování rostlin neexistuje univerzální návod. Proto si na začátku dobře nastudujte
požadavky na stanoviště, zálivku, teplotu ke každé konkrétní rostlině. Průběžně kontrolujte, zda nebyly vaše rostliny napadeny škůdcem či chorobou. Při podezření na některou
z těchto příčin chřadnutí rostliny vyhledejte odbornou pomoc. Využít můžete poradnu na stránkách
www.agro.cz.
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První pomoc

pro oslabené rostliny!
Vitality Komplex ve spreji
•
•

silně koncentrovaný roztok přírodních enzymů
aplikujte přímo na list v týdenním intervalu (již po třetím
použití jsou vidět první výsledky)

•
•
•
•
•
•
•

Pomůže všem rostlinám, které:
přestaly růst a kvést
ztratily barvu a lesk listů
utrpěly „stres“ z přelití nebo přeschnutí
strádaly nedostatkem živin
byly poškozené mechanicky
potřebují zregenerovat po ošetření chemickým přípravkem

DOPORUČUJEME: Aplikace postřikem na list působí okamžitě.

TIP

Vitali
t
ve spr y Komplex
eji po
užíve
prev
jte
při pr entivně
vních
zná
kách
nedo mkondi bré
ce.

POSTUP ZÁCHRANY ROSTLINY
KONTROLA NADZEMNÍ ČÁSTI A KOŘENŮ

Pokud vaše milovaná rostlina není v nejlepší kondici, něco není v pořádku. Zkontrolujte stav
nadzemní části - stonek, listy, květy. Příčina nemusí být okem viditelná. Drobní škůdci jsou
mnohdy menší než 1 mm a nacházejí se na spodní straně listů. Problém se může skrývat také
v podzemní části. Například přemokření začíná uhníváním kořenů.

PRVNÍ KROKY OŠETŘENÍ

Odstraňte postižené, oschlé a uvadlé listy a květy, pokraťte výhonky. Kořenový bal zbavte
černých kořínků a hrudek staré zeminy. Takto manuálně ošetřenou rostlinu přesaďte
do „čerstvého“ substrátu. V případě, že rostlina utrpěla pouze následkem špatné péče
nebo nesprávného stanoviště, můžete přejít na poslední bod. Jestliže byly příčinou chřadnutí
škodlivé organismy nikoli prostředí, budete muset použít některý z přípravků na ochranu rostlin
(uživatelsky přehledná je řada Agro STOP).

APLIKACE VITALITY KOMPLEXU

Pro rychlou regeneraci, ozelenění a vyrašení nových poupat použijte Vitality Komplex ve spreji.
Koncentrovaná síla přírodních látek probudí rostlinná pletiva opět k životu.
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Není náhodou,
že je nejoblíbenější.

BS
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LIT
VITA

A

RA
OCH

Odměnou za starostlivost a péči
však může být i hořké zklamání
pokud se na vaší zahrádce usadí
drobní škůdci. Proti nim se dá
bojovat nejen chemicky, ale
i přírodní cestou. Přípravek
NATURA Rock Effect na bázi
aromatických olejů většině
škůdců nechutná.

Má tu nejlepší pověst jak mezi
hobby zahrádkáři, tak mezi profi
zahradníky. KRISTALON dodá
rostlinám tu nejlepší výživu
v podobě základních živin
a mikroprvků v rychle přijatelné
formě. Vaše zahrada tak bude
ve výborné kondici.

Společně
NA

Unikátní český přírodní
výrobek pro boj se škůdci.

T
TRÁ
ŽIVA
VÝ

Je jedinečný hrubší strukturou
díky vybraným druhům
vrchovištní rašeliny a obsahem
aktivního kůrového humusu.
Agro Zahradnický substrát Je
sám o sobě bohatým zdrojem
základních živin přírodního
původu. Má výborné sorpční
vlastnosti. Navíc obsahuje
startovací dávku hnojiva pro
prvních 6 týdnů růstu.

SU

Kdyby si kytky
mohly vybrat…

Až o 34 % bohatší
kvetení a výnos plodů!
Pro každého pěstitele je největší
radostí bohatá a chutná úroda,
ohromné barevné převisy z truhlíků.
Kombinací kvalitního hnojiva
a Vitality Komplexu docílíte
výrazně vyššího nárůstu květů
a v případě užitkové zahrady
bohatší sklizně.

KŘÍŽOVKA pro volnou chvíli...
Četli jste pěstitelského rádce pečlivě? Nebo jste tak zkušený zahradník? Nestavíme teorii nad praxi,
přesto je dobré znát základní pojmy. Ověřte si svoje znalosti!
1
2
3
4
5
6

Jak se obecně nazývá období příznivé pro růst a vývoj rostlin?
Která složka KRISTALONU Zdravé rajče a paprika působí jako prevence proti černání pupků?
Nejlepším způsobem zalévání orchidejí je vodní …
Základní surovinou pro výrobu Vitality Komplexu je vermikompost, který produkují kalifornské …
Bohatým zdrojem živin v agro substrátech je kůrový …
Jaké ovoce se nachází v grafice na přední straně zeleného Vitality komplexu?

1
2
3
4

?
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www.vitalitykomplex.cz

Dělejte s námi svět krásnější

