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VERMAKTIV STIMUL(WormsAktiv Stimul), HNOJIVO S 
POTENCIONALIZOVANÝM ÚČINKEM NA STIMULACI 

RŮSTU, REGENERACI S PROTISTRESOVÝM A 
ANTIMYKOTICKÝM Ú ČINKEM 

 

 

 

 

OBLAST TECHNIKY 
 
Vynález se týká hnojiva s potencionalizovaným účinkem na růstovou stimulaci, regeneraci a s protistresovým a 
antimykotickým účinkem, významně rozvíjející kořenový systém rostlin. 
 
 
DOSAVADNÍ STAV TECHNIKY 
 
V současné době se běžně používají následující typy hnojiv: 
 
Hnojiva, charakteristika a rozdělení 
 
Hnojiva jsou látky, které jsou buď zdrojem živin pro rostliny, nebo umožňují zlepšit výživu rostlin. Působí 
přímo, nepřímo na růst a vývoj rostlin, výnos a jeho kvalitu, ovlivňují přijatelnost živin a intenzitu biologických 
procesů, v půdě, mění půdní vlastnosti, čímž působí na půdní úrodnost. Z ekonomického hlediska jsou důležitým 
výrobním prostředkem a mohou podstatně zvýšit produktivitu lidské práce. 
 
 
ROZDĚLENÍ HNOJIV 
 
Hnojiva rozdělujeme podle tří základních hledisek: 
 
 
1. Podle účinnosti 
a) Hnojiva přímá 
b) Hnojiva nepřímá 
 
 
2. Podle původu 
a) Hnojiva průmyslová (minerální) 
b) hnojiva organická (statková) 
 
 
3. Podle skupenství 
a) Hnojiva tuhá 
b) Hnojiva kapalná 
 
 
Hnojiva přímá jsou látky, které obsahují jednu nebo více rostlinných živin, zpravidla ve větším množství a to 
buď v minerální, nebo organické formě.  
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Rostlinám poskytují makro- nebo mikro- živiny a patří mezi ně hnojiva průmyslová a statková. 
Hnojiva nepřímá neobsahují rostlinné živiny ve větším množství, rostlinám tedy nedodávají živiny, ale umožňují 
zlepšit výživu úpravou životního prostředí, nebo ovlivňují metabolismus tak, že rostliny dovedou využít větší 
množství živin na tvorbu výnosu.  
 
Dělí se na hnojiva bakteriální (očkovací látky), regulátory růstu (stimulátory, retardanty), inhibitory 
mikrobiologických procesů (inhibitory nitrifikace, inhibitory ureázy) a půdní zlepšovače. Hnojiva průmyslová 
(minerální) zahrnují všechny hnojivé látky vyráběné mimo zemědělský závod. Jsou to produkty především 
chemického, báňského a stavebního průmyslu i jiných závodů, jako jsou humusárny a výrobny očkovacích látek. 
Hlavními zástupci této skupiny jsou koncentrovaná průmyslová hnojiva, která dělíme na:  
 
 
JEDNOSLOŽKOVÁ - Obsahují jednu živinu jako hlavní. Mohou obsahovat také doprovodné ionty (např. Ca2+, 
Mg2+, Na+, SO4

2-, CI-), popř. mikroelementy. Dělí se na hnojiva dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá a 
horečnatá.  
 
 
VÍCESLOŽKOVÁ - Hnojiva s obsahem minimálně dvou nebo více hlavních živin, mohou obsahovat 
doprovodné ionty a mikroelementy. Podle obsahu živin se dělí na hnojiva - dvojitá s obsahem 2 hlavních živin 
(NP, NK, PK) a trojitá (plná).  
 
MIKROHNOJIVA - S obsahem mikroelementů.  
 
Podle způsobu výroby rozlišujeme vícesložková hnojiva smíšená (vyrábí se mechanickým míšením 
jednosložkovým hnojiv a nacházejí se buď v práškové formě, nebo se granulují) a kombinovaná (vyrábí se 
chemickými pochody z původních surovin).  
Hnojiva organická jsou hnojiva, která se vyznačují velkým objemem, jsou produkována v zemědělském podniku 
a dělí se na:  
 
Hnojiva stájová 
Chlévský hnůj 
Kejda 
Močůvka 
Hnojůvka ostatní 
Komposty 
Zelené hnojení 
Sláma na hnojení 
Ostatní organická hmota 
 
HNOJIVA TUHÁ - Průmyslová hnojiva jednosložková nebo vícesložková, která se podle velikosti částic dělí na 
prášková (převládají částice menší než 1 mm), zrnitá (částice zpravidla 1 - 4 mm) a podle způsobu výroby 
mohou být krystalická nebo granulovaná.  
 

HNOJIVA KAPALNÁ mohou opět být jednosložková nebo vícesložková. Vyrábějí se jako čiré roztoky nebo 
suspenze a mohou se dále dělit na průmyslová hnojiva kapalná beztlaká, nízkotlaká a vysokotlaká. 
Obdobné je možno provést i rozdělení organických hnojiv na tuhá (chlévský hnůj) a tekutá (močůvka, hnojůvka, 
kejda).  
 
V současné době mají všechny výše uvedené typy hnojiv několik velmi podstatných vad.  Jedná se zejména o 
zasolování půd, to u hnojiv přímých – průmyslových, přehnojování a tím následné nevratné změny v půdní 
mikroflóře, způsobující nemožnost vstřebávání hnojiv a jejich hromadění v ornici.  Dalšími velmi podstatnými 
vadami, je nadbytečné množství dusíku vstřebávaného rostlinou tkání a jeho ukládání v rostlinných tkáních, což 
značně poškozuje spotřebitele, dále pak, vyplavování výše uvedených hnojiv do spodních vrstev půdy a následné 
zamořování spodních vod, splachů do vodních toků a nádrží, kde tyto hnojiva značně znečišťují vody a přímo 
způsobují nežádoucí růst sinic a řas.  
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V případě hnojiva podle vynálezu se jedná o z podstatné části přírodní, tekutou, plně organickou směs látek, 
částečně se řadící svými účinky mezi hnojiva nepřímá, výrazně pozitivně ovlivňující růst, metabolické procesy, 
inhibici mikrobiologických procesů a využití živin jak v rostlinách, tak v půdě, zároveň pak mezi hnojiva 
kapalná, přímá, kdy důležité látky (P, N, K a podobně), nutné k dobrému a rychlému rozvoji tkáně rostlin, jsou 
přímo vstřebávány povrchem rostlin, v podobě organicky vázaných látek s bioaktivním účinkem na 
metabolismus rostlin.  
 

PODSTATA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

Nyní bylo s překvapením zjištěno, že použije–li se výše uvedené hnojivo se stimulačními účinky podle vynálezu, 
dochází k vysokému nárůstu tkáně rostlin, výrazné tvorbě kořenového balu, výraznému potlačení houbových 
chorob a zvýšené regenerační schopnosti, při podstatné redukci jiných použitých hnojiv a celkové netoxičnosti 
uvedeného hnojiva i ve vysokých dávkách vůči flóře a fauně.  
 
Předmětem vynálezu je hnojivo se stimulačními účinky, jehož podstata spočívá v tom, že jako účinnou látku 
obsahuje růstové hormony z řady auxinů, giberelinů, prekursorů rostlinných hormonů, aminokyselin, peptidů, 
oligopeptidů a/nebo proteinů, získaný jako produkt kyselé enzymolýzy krve v kombinaci se syrovátkou, přičemž 
objemový poměr krve se syrovátkou je 1 až 99 : 99 až 1.  
 
Výhodně se při kyselé enzymolýze použije plnohodnotné animální krve. Výhodně jako účinnou složku obsahuje 
produkt kyselý a zásaditý vodný extrakt z vermisubstrátu a z těl živočichů Vermes, čeledi Lumbricidae a/nebo 
desintegrovaných těl těchto živočichů, ve funkci huminových kyselin, enzymů, s podpůrným pufrovým účinkem 
aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a/nebo proteinů, přičemž objemový poměr kyselého enzymolyzátu krve a 
syrovátky k uvedené kombinaci enzymů, aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a proteinů s kyselým a zásaditým 
extraktem z vermisubstrátu je 1 až 99 : 99 až 1.  
 
Výhodně je extrakt z těl živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae tvořen lymfou, enzymy, buněčnými a 
tělními tekutinami a tekutinami z buněčných jader těchto živočichů. Výhodně je použit vermisubstrát, získaný 
zpracováním vermiokompostu, vzniklého trávicím procesem kmene Vermes, čeledi Lumbricidae.  
 
Výhodně připravíme kyselý a zásaditý extrakt z vermisubstrátu a těl živočichů kmene Vermes, čeledi 
Lumbricidae tak, že smísíme 1 až 99 objemových procent vermisubstrátu, se stejným objemovým procentem těl 
živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae s 1 až 99 objemovými procenty syrovátky a/nebo 
demineralizované vody, upravíme pH, pomocí kyseliny octové na hodnoty 2 až 5,8, ohřejeme za cirkulace 
tekutiny na teplotu 50 až 100 °C a po dobu minimálně dvou hodin extrahujeme. 
 
Následně extrakt oddělíme, výhodně filtrací a pevnou složku podrobíme zásadité extrakci s 1 až 99 objemovými 
procenty syrovátky a/nebo demineralizované vody, upravíme pH pomocí hydroxidu draselného na pH 8,4 až 
10,2 ohřejeme za cirkulace tekutiny na teplotu 50 až 100 °C a po dobu minimálně dvou hodin extrahujeme.  
Následně extrakt oddělíme, výhodně filtrací. Extrahované filtráty smísíme tak, aby jejich výsledné pH 
dosahovalo rozmezí 6,5 až 7,7.  Zchladíme na 20 °C a použijeme k další výrobě, dle vynálezu.  
 
Výhodně je objemový poměr uvedeného extraktu ze syrovátky a z těl živočichů kmene Vermes, čeledi 
Lumbricidae s vermisubstrátem s plnohodnotnou krví a/nebo rybí moučkou 1 až 99 : 99 až 1.  
Předmětem vynálezu je zároveň způsob přípravy uvedeného hnojiva, jejíž podstata spočívá v tom, že se 1 až 99 
hmotnostních dílů krve a/nebo rybí moučky smísí s 1 až 99 hmotnostních dílů syrovátky a 1 až 99 hmotnostních 
dílů kyselého a zásaditého extraktu z vermisubstrátu, syrovátky a těl živočichů kmene Vermes, čeledi 
Lumbricidae a poté se přidá 1 až 50 objemových procent, měřeno na objem uvedené směsi, jednosytného 
alkoholu s celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 22, a po přídavku 99% kyseliny octové v rozsahu 1 až 50 
objemových procent a 96% kyseliny fosforečné v rozsahu 1 až 50 objemových procent, dihydrogenfosforečnanu 
amonného, v rozsahu 3 až 25 objemových procent, 2 až 20 objemových procent dihydrogenfosforečnanu 
draselného, 15 až 30 objemových procent dusičnanu amonného se při teplotě nejvýše 35 °C a za pH 1,5 až 6,9 
provádí enzymolýza a organo syntéza homogenizací směsi.  Po nutné technologické době přidáme 1 až 15  
objemových procent uhličitanu hořečnatého.  Po nutné technologické době, upravíme pH hydroxidem amonným 
a roztokem hydroxidu draselného, v poměru 1:99, 99:1 objemových procent na pH 3,5 až 10,2. Přidáme 1 až 30 
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objemových procent kyseliny aminooctové, 0,1 až 10 objemových procent kyseliny anthranilové, 0,5 až 30 
objemových procent L-tryptophanu.  
 
Výhodně se supernatant ze získané směsi oddělí filtrací. 
Výhodně se supernatant ze získané směsi oddělí odstředěním. 
Výhodně se supernatant přefiltruje přes filtr s velikostí pórů 0,1 až 1 mm. 
Výhodně se dále přidají neutralizační dávky za účelem neutralizace supernatantu na pH 2,8 až 10. 
Výhodně se enzymy ze skupiny enzymů oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, s 
podpůrným pufrovým účinkem aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a/nebo proteinů získají smísením těl 
živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae s polysacharidy a mechanickou desintegrací po dobu 2 až 20 
minut za přidání stabilizačně účinného množství stabilizátoru bílkovin.  
 
Hnojivo podle vynálezu je šetrné k životnímu prostředí, vstřebávající se rostlinným pletivem i kořenovým 
systémem, pozitivně stimulující půdní prostředí a redukující množství nutných hnojiv, minerálního původu, jejíž 
podstata spočívá v tom, že jako účinnou látku obsahuje produkt v podobě rostlinných hormonů, jejich 
prekursorů, získaných extrakcí a organosyntézou z enzymolýzy krve, syrovátky, působením extraktu z 
vermisubstrátu, syrovátky a z těl živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae, přičemž objemový poměr krve 
či její složky k uvedenému extraktu z těl živočichů je 1 až 99 : 99 až 1. Produkt enzymolýzy krve obsahuje jako 
účinné látky komplexony esenciálních aminokyselin, volné aminokyseliny, oligopeptidické komplexony, 
fosfolipidy, polypeptidy, vhodně organicky vázané Fe++, P a N, nízkomolekulární peptidy a polypeptidy, 
enzymy a glykoproteiny. Extrakt z těl živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae je zejména tvořen lymfou, 
buněčnými a tělními tekutinami a tekutinami z buněčných jader.  
 
Jako zdroj kompexonů esenciálních aminokyselin, volných aminokyselin, oligopeptidických komplexonů, 
fosfolipidů, polypeptidů, vhodně organicky vázaného Fe++, P a N, nízkomolekulárních peptidů a polypeptidů, 
enzymů a glykoproteinů, výhodně tato kompozice obsahuje komplexony esenciálních aminokyselin, volných 
aminokyselin, oligopeptidických kompexonů, fosfolipidů, polypeptidů, vhodně organicky vázaného Fe++, P a N, 
nízkomolekulárních peptidů a polypeptidů, enzymů a glykoproteinů z telecí, vepřové či hovězí plnohodnotné 
krve a z plnohodnotné krve drůbeží. Jako lymfu, buněčnou a tělní tekutinu a tekutinu z buněčných jader 
živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae výhodně tato kompozice obsahuje lymfu, buněčnou a tělní 
tekutinu a tekutinu z buněčných jader živočichů rodu Lumbricus terrestris.   
 
Extrakt vermisubstrátu a syrovátky, obsahuje výhodně volné aminokyseliny, huminové kyseliny, komplexony 
aminokyselin, prekursory růstových stimulantů, organicky vázané N, P, K, fosfolipidy, indolové sloučeniny a 
stopové prvky.  
 
Bude zde také popsán způsob přípravy výše uvedeného ekologického hnojiva – stimulačního přípravku 
Vermaktiv Stimul (WormsAktiv Stimul), s výrazným stimulačním, regeneračním a antimykotickým účinkem, 
který spočívá v tom, že se těla živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae smísí s mono až polysacharidy, 
mechanicky se dezintegrují po dobu 2 až 20 minut, za přidání stabilizačně účinného množství stabilizátoru 
bílkovin, provede se kyselá a zásaditá extrakce ve směsi s vermisubstrátem a syrovátkou, jak je popsáno výše, 
přidá se 1 až 99 hmotnostních dílů plnohodnotné animální krve, teplota se upraví na nejvýše 35 °C, připustí se 1 
až 50 objemových procent jednosytného, alkoholu s celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 22 a za stálého 
míchání se okyselí kyselinou octovou a fosforečnou na pH 1,5 až 6,9, přidá se potřebné množství fosforečnanu 
draselného, fosforečnanu amonného, dusičnanu amonného a míchá se po dobu nezbytnou k dosažení zdárného 
průběhu reakce.  
 
Získaný homogenní roztok neutralizujeme roztokem hydroxidu amonného a draselného, za přidání uhličitanu 
hořečnatého na pH 3,5 až 10,2 a výhodně přidáme pomocné látky, zejména biologicky aktivní pomocné látky, či 
látky potencující účinek hnojiva, či jeho fungicidní účinnost, podle vynálezu.  
 
Získaná směs se výhodně odfiltruje na průmyslové nuči či kalolis, přes filtrační plachetku o velikosti pórů 0,1 až 
1 mm.  
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Stimulační a celkový účinek hnojiva podle vynálezu byl demonstrován na níže uvedených rostlinách. Výsledky 
jsou shrnuty v následujících testech:  
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VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH ZKOUŠEK APLIKACE 
PŘÍPRAVKU VERMAKTIV STIMUL (WormsAktiv Stimul)   

NA POROSTECH KUKUŘICE NA ZRNO 
 
 
 

 

 

 

Místo realizace 

Zemědělské družstvo Podlipan, Vitice 

Dobré Pole 54, 281 06 Kostelec nad Černými lesy 

 
 
 

 

 

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

        Praha – Ruzyně 
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POPIS LOKALITY 

Území Zemědělského družstva Podlipan, Vitice, Dobré Pole 54 leží ve vzdálenosti 25 - 50 km 
jihovýchodně od Prahy. Nadmořská výška tohoto území kolísá od 210 do 428 m. Je lokalizováno 
převážně v okrese Kolín.  

Průměrný úhrn srážek se pohybuje od 600 mm do 650 mm. Směrem na sever od Kostelce postupně 
srážek ubývá. Průměrná roční teplota se pohybuje od 8 - 9 °C v okolí Českého Brodu do 7 - 8 °C v 
jižní části celku. V nadmořských výškách kolem 500 m na západě oblasti klesá až na 6 - 7 °C. Většina 
pozemků se nachází v mírně teplé oblasti v okrsku mírně vlhkém s mírnou zimou, pahorkatinám (na J 
od spojnice Kostelec - Bečváry). Délka vegetační doby se pohybuje mezi 150 - 160 dny, průměrná 
teplota vegetační doby mezi 13 - 14 °C. Směr převládajících větrů je nejčastěji od SZ, jedná se o 
semihumidní klima, které má hodnotu Langova dešťového faktoru 80 – 90.  

 

METODA 

Na stanovišti určeném k aplikaci podpůrného přípravku bylo provedeno terénní šetření, odebrány 
vzorky půd pro půdní analýzu (Tabulka 1.) a vyhodnocena stanoviště s podobným půdním typem, 
agrochemickými charakteristikami a stejnou předplodinou (ozimá pšenice). Bylo vybráno stanoviště 
určené pro aplikaci přípravku a stanoviště kontrolní. Následně byla na vybraných plochách vyseta 
kukuřice odrůdy Amoroso a to na celkem 82 ha, 60 ha zůstalo neošetřeno a 22 ha bylo po vzejití 
ošetřeno spolu s aplikací herbicidu MILAGRO v předepsané dávce podpůrným prostředkem ve 
stanoveném ředění 1: 250, kontrolní porost byl ošetřen pouze tímto herbicidem.  

 

  Tabulka 1. Analýzy půd na pokusném a kontrolním stanovišti (Mehlich 3) 

Popis 
vzorku 

Půdní 
reakce 

pH/KCl 

Půdní 
reakce 

pH/H2O 

Sušina 
% 

Obsah přijatelných živin 
mg/kg půdy v sušině 

Cox % 
sušiny 

Humus % 
sušiny 

Nt % 
sušiny 

Potřeba 
vápnění CaO 

q/ha P K Ca Mg 

Kontrola 5,23 5,75 96,55 82,6 271,9 2405 187,3 1,22 2,10 0,144 12,60 

Pokus 5,66 6,10 96,95 83,4 203,8 2466 100,7 1,22 2,10 0,143 4,20 

 

 

VÝSLEDKY 

Při terénním šetření v době dozrávání palic byla zjištěna v pokusném porostu vyšší tvorba 
adventivních palic než u porostu kontrolního a rovněž i tvorba adventivních listenů (snímek 1, 2, 3):  
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Snímek 1. Kontrolní porost ošetřený pouze herbicidem 
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Snímek 2. Porost ošetřený podpůrným prostředkem a herbicidem tvorba adventivních palic 
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Snímek 3. Tvorba adventivních listenů s použitím herbicidu a podpůrného prostředku 
 

 
 
Následně byly odebrány vzorky rostlin kukuřice, stanoveny základní agrochemické parametry a 
vyhodnocena rovněž i koncentrace rizikových prvků v pokusné a kontrolní variantě. Naměřené hodnot 
v palicích a stonku kontrolní a ošetřené varianty jsou uvedeny v tabulce 2.  
 
Terénním šetřením byl u ošetřeného porostu zjištěn vyšší nárůst zelené hmoty, výška porostu a sytější 
zabarvení (porovnáním s kontrolní variantou). U ošetřené varianty byl rovněž zjištěn o 3 až 4 dny 
dřívější nástup fertilní fáze i tvorba fertilních orgánů. Ve vývojové fázi kukuřice (9-10) byly odebrány 
rostliny pro stanovení obsahu sušiny. Ošetřené rostliny se vyznačovali vůči kontrole vyšší sušinou v 
průměru o 32 %. 
 
Při sklizni byl zjištěn u ošetřené varianty o 28 % vyšší výnos a o 10 % vyšší sušina než u varianty 
kontrolní (viz. Příloha 1 Kontrolní protokol ZD Podlipan).  
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HODNOCENÍ 
 
Výsledky poloprovozního pokusu prokazují významný vliv podpůrného prostředku na kvalitativní i 
kvantitativní parametry pěstované kukuřice. Při průměrném výnosu kukuřičného zrna 10 tun z ha a 
vlhkosti 14% znamená nárůst o 28% zvýšení výnosu o 2,8 tuny z ha. Při současném snížení vlhkosti o 
10%, tj. na 12,6 % dokonce zvýšení výnosu o 3,11 t/ha. Při průměrné ceně 3.510,- a 4.290,- Kč/t 
kukuřičného zrna znamená toto zvýšení vyjádřené v korunách dokonce finanční přínos o 9.828,- Kč až 
12.012,- Kč při výnosu o 2,8 t/ha vyšším respektive o 10.916,- Kč až 13.342,- Kč při výnosu vyšším o 
3,11 t/ha.  
 
 
ZÁVĚR 
 

• Poloprovozně hodnocený podpůrný prostředek VERMAKTIV Stimul ( WormsAktiv Stimul ) 
neovlivnil kumulaci rizikových a stopových prvků v rostlině.  

• Zjištěné výsledky poloprovozního pokusu jsou pouze za jednoleté období, proto nemohla být 
provedena statistická analýza naměřených hodnot a ověřena reprodukovatelnost zjištěných 
výsledků.  

• Přesto je po aplikaci patrné zlepšení kvalitativních i kvantitativních parametrů biomasy i 
sklizeného zrna. Při ceně přípravku 650 Kč/l a dávce 2 l/ha, tj. 1300 Kč/ha je zvýšení výnosu 
o 2,8 tuny a sušiny o 10 % průkazným a ekonomicky realizovatelným opatřením.  

• Aplikaci lze kombinovat spolu s herbicidy, proto se výrazně nezvýší náklady na ošetření.  
• Pro ověření reprodukovatelnosti je třeba aplikaci provádět v delším časovém období na 

různých stanovištích, aby se vyloučil vliv ročníku i stanovištních podmínek.  
 

 
 
 
 
 

V Chomutově, dne 14.08.2012        Ing. Roman Honzík 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  1 a 2 - Pěstební protokol aplikace prostředku VERMAKTIV Stimul ( VormsAktiv Stimul ) 
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Zemědělské družstvo "Podlipan"   Vitice 
       se sídlem Dobré Pole č.54  281 06  Kostelec nad Černými lesy 
 
tel. 321 674 611,e-mail MDemo@seznam.cz, mobil 731158 698 
321 674 651 IČO : 104 141 fax 321674611  DIČ: CZ 00104141 

 

 

Věc: Aplikace VERMAKTIV Stimul na kukuřici a srovnání s kontrolou 

V roce 2011 v zemědělském družstvu Podlipan, Vitice byl aplikován přípravek VERMAKTIV Stimul na 

kukuřici odrůdy Amoroso na celkové ploše 82ha v poměru ředění s vodou 1: 250, z toho na 60ha 

nebylo aplikováno a bylo ponecháno jako kontrola. Aplikace přípravkem byla provedena na 22.ha. 

V průběhu vegetace na aplikované ploše byl shledán viditelný rozdíl v nárůstu zelené hmoty (výšky 

porostu, sytějším zabarvením a šířce stvolu), oproti kontrole. 

Ve vegetačním stadiu kvetení, bylo zjištěno rychlejší nasazení do květu o 3 - 4 dny dříve a následné 

dřívější nasazení do klasu oproti kontrole.  

V době kdy velikost klasu dosahovala 40% konečné velikosti (BBCH 74) byl proveden odběr na zjištění 

obsahu sušiny. Na ošetřených rostlinách byl zjištěn vyšší obsah sušiny o 32% oproti neošetřené 

kontrole. 

Ve výnosu bylo zaznamenáno na ošetřených plochách o 28% vyšší výnos oproti neošetřené kontrole. 

Sklizené zrno kukuřice z ošetřené plochy mělo o 10% menší vlhkost než zrno na neošetřené kontrole. 

 

V Dobrém Poli, dne 15.3.2012     
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Ověření účinnosti tohoto hnojiva bylo provedeno Masarykovou universitou Brno na smrku ztepilém:  

 
Významný vliv aplikovaných přípravků řady Vermaktiv na produkci a množství nadzemní biomasy 

smrku ztepilého. 
 

 

 
Vliv jednoduché aplikace Vermaktivu Stimul na list na celkovou biomasu krytokořenných sazenic  

ve srovnání s vybranými hnojivy.  

LŠ Budišov - krytokořenná sadba

Kontrola
Vermaktiv 1:50

Vermaktiv 1:100
Sylvamix R + stim.

Sylvamix R
Vápenec

varianta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ce
lk

ov
á 

bi
om

as
a 

[g
]
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Vliv přípravků řady Vermaktiv na hmotnosti nadzemní a podzemní biomasy, zejména kořenového systému 

sazenic.  
 

Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček 

 

 
Vliv aplikovaných přípravků na množství nadzemní biomasy smrku ztepilého  

(Picea abies (L.) Karsten), hodnoceno dle hmotnosti jehličí s nejlepším efektem  
Vermaktivu Stimul v koncentraci 1 : 50.  

 

 

LŠ Budišov - k rytokořenné sazenice

Kontrola
Vermaktiv  1:50

Vermaktiv  1:100
Sylvamix R + s tim.

Sy lvamix R
Vápenec

varianta

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

[g
]

 hmotnos t nadzemní části
 hmotnos t kořenové části
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LŠ Dykova

Vermaktiv 1:50 Vermaktiv 1:100 kontrola

varianta

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

ce
lk

o
vá

 b
io

m
a

sa
 [

g
]

LŠ Dykova

Vermaktiv 1:50 Vermaktiv 1:100 kontrola

varianta

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

[g
]

 hmotnost kořenové části
 hmotnost nadzemní části

 
Nejefektivnější koncentrace aplikační směsi Vermaktiv Stimul pro nastavení nadstandardního vývoje je 1 : 50.  
 
 
 
 

 
Vliv Vermaktivu na koncentraci N v jehličí smrku je významný.  
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Významný makrobioelement, který podporuje regeneraci a odolnost proti  

abiotickým vlivům je aplikací Vermaktivu také významně navyšován.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antimykotický účinek hnojiva VERMAKTIV stimul s chaláty kovů:  

 
Podobně se zvyšuje i obsah dusíku, který významně narůstá s optimální 

koncentrací 1 : 50 
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Při dlouhodobé expozici kultivace Chalary odolává pouze varianta ve směsi 
Vermaktivu s chaláty kovů. Ostatní terčíky jsou při ředění 1 : 50 Chalarou běžně 
infikovány 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁ ŘSKÝ 

A 

OAPVR  PRAHA 

 

ÚVOD 
 
Rostlinné stimulátory podporují tvorbu kořenové soustavy. Urychlují příjem a rozvod živin, tvorbu a 
ukládání asimilátů. Snižují retardní vliv extrémních teplot na metabolické pochody v buňkách. 
Zesilují buněčné stěny a tím zvyšují odolnost k suchu a k napadení patogeny. Kvalitní rostlinný 
stimulátor podporuje vitalitu rostlin, které se dokážou se stresem lépe vyrovnat.  

 

CÍL ZKOUŠKY 

Předmětem zadání zkoušky bylo srovnání účinnosti kapalných stimulátorů N-FENOL MIX s 
pomocným rostlinným přípravkem VERMAKTIV Stimul, na výnos a kvalitu produkce.  

Účinnou látkou ve VERMAKTIVU Stimul jsou biologické stimulátory, v N-FENOL MIXu je to 4 - 
nitrofenolát sodný, které ovlivňují pohyb plasmy v buňkách, což se projevuje lepším zakořeňováním, 
lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem. Aplikace před květem významně ovlivňuje klíčení 
pylových zrn, má pozitivní vliv na násadu plodů, semen a jejich lepší vyzrávání. Pozitivní je i 
antistresový účinek.  

 

MATERIÁL A METODY 

 

Druh zkoušky a její trvání 

Nádobová zkouška byla založena jako jednoletá postregistrační ve vegetační hale v Přerově nad 
Labem.  

Plodiny a odrůdy Rajče determinantního typu - Orbit 

Cibule kuchyňská - Všetana  

Kukuřice na siláž - Cesil 285  

Brambory rané - Rosara 
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Varianty hnojení 1. Nehnojená kontrola 

2. VERMAKTIV Stimul 

3. N-FENOLMIX  

4.NPK 

5. NPK +Vermaktiv Stimul 

6. NPK + N-FENOL MIX 

 

Tab. 1 Způsob a dávky hnojení ověřovaných přípravků 
Varianty hn. rajče cibule kukuřice brambory 

1. Kontrola - - - - 

 
        

2. VERMAKTIV Stimul 1. po výsadbě 0,1% 
1. ve fázi 2 pravých listů 

(15 cm) 0,1% 

1. ve fázi 2 pravých listů 

(15 cm) 0,1% 

1. ve fázi zakrývání 

řádků 0,1% 

 
2. ve fázi butonizace 0,1% 

2. za 14 dní po 1. 

aplikaci 0,1% 

2. za 14 dní po 1. aplikaci 

0,1% 

2. za 14 dní po 1. 

aplikaci 0,1% 

 
3. na začátku kvetení 

prvního vijanu 0,1% 

3. za 14 dní po 2. 

aplikaci 0,1% 

3. za 14 dní po 2. aplikaci 

0,1% 

3. za 14 dní po 2. 

aplikaci 0,1% 

     

3. N-FENOL MIX 1. po výsadbě 0,04% 
1. ve fázi 2 pravých listů 

(15 cm) 0,04% 

1. ve fázi 2 pravých listů 

(15 cm) 0,04% 

1. ve fázi zakrývání 

řádků 0,04% 

 
2. ve fázi butonizace 0,04% 

2. za 14 dní po 1. 

aplikaci 0,04% 

2. za 14 dní po 1. aplikaci 

0,04% 

2. za 14 dní po 1. 

aplikaci 0,04% 

 
3. na začátku kvetení 

0,04% 

3. za 14 dní po 2. 

aplikaci 0,04% 

3. za 14 dní po 2. aplikaci 

0,04% 

3. za 14 dní po 2. 

aplikaci 0,04% 

 

 

Charakteristika pokusného místa 
Nádobová zkouška byla založena ve vegetační hale v Přerově nad Labem, která se nachází v 
nadmořské výšce 180 m n.m. Nádoby byly umístěny střídavě v zasklené části skleníku, nebo ve 
venkovní zasíťované části podle počasí. Nejvíce byl deštivý měsíc červenec. Nádoby byly převážně v 
červenci a srpnu umístěny v zasklené části skleníku. Průměrné teploty ve skleníku byly v červenci 
20°C a v srpnu 17,7 °C.  
 

Rozsah zkoušky 
Každá varianty byla 6 x opakována. Rajčata, kukuřice a brambory byly pěstovány ve 12 l nádobách s 
10 kg obsahem půdy a cibule v 5 l nádobách s 6 kg půdy.  
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Půdní podmínky 
K nádobové zkoušce byla využita hlinitopísčitá zemina z Přerova nad Labem. Podrobná 
charakteristika je uvedena v tabulkách 3 a 4.  
 
Tab. 3  Základní agrochemické vlastnosti 

Zemina 
druh pády pH/CaCl Obsah živin ve výluhu Mehlich III. a 

kriteria hodnocení 
  v mg.kg-1 

hlinitopísčitá 6,9  

Přerov nad 
Labem 

lehká neutrální 

P K Mg Ca 

231 233 128 3980 

vysoký dobrý vyhovující  

 
 
Tab. 4  Zhodnocení fyzikálních vlastností 

Podíl zrnitostní frakce v % 
druh 
půdy 

% mS/m me/kg % 

<0,01 <0,001 0,001-
0,01 

0,01-
0,05 

0,5-
0,25 

0,25-
2,0 

 humus vodivost st T S V 

12,7 8,6 4,1 4,6 21,2 61,5 lehká 0,94 1,62 5,8 5,1 150,0 144,9 96,6 

 
 
 

VÝSLEDKY 
 

Výnosy rajčat 
Průměrný výnos plodů rajčat uvádí tab. 5. Nejvyšší výnos plodů rajčat byl u varianty č. 5 NPK + 
Vermaktiv Stimul - 524,5 g na nádobu.  
 
 
Tab. 5  Výnosy rajčat  

Varianty hnojení 
Průměrná hmotnost v 

g/nádobu 
Realitní zvýšení výnosu v 

% 
Srovnání výnosu k NPK v 

% 

1. Nehnojená kontrola 168,5 100 34,81 

2. VERMAKTIV Stimul 185,0 186,05 98,25 

3. N-FENOL MIX 149,2 88,55 30,83 

4. NPK 484,0 187,24 100 

5. NPK + Vermaktiv 
Stimul 

509,5 302,37 105,26 

6. NPK+N-FENOL MIX 477,8 283,56 98,72 
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Výnosy cibule 
 
Aplikace stimulátorů se do výnosu cibule pozitivně promítla. Nejvyšší průměrný výnos cibule byl 
dosažen u varianty č. 5 NPK 56,2 g (tab. 6).  
 
Tab. 6  Výnosy cibule  

Varianty hnojení Průměrná hmotnost v 
g/nádobu 

Realitní zvýšení výnosu 
v % 

Srovnání výnosu k 
NPK v % 

1. Nehnojená kontrola 47,3 100 84,16 

2. Vermaktiv Stimul 46,8 128,94 93,27 

3. N-FENOL MIX 49,2 104,02 87,54 

4. NPK 56,2 118,82 100 

5. NPK + Vermaktiv Stimul 43,0 130,91 106,51 

6. NPK + N-FENOL MIX 41,4 87,57 73,67 

  
 
 
 

Výnosy kukuřice na siláž 
Z výsledků prezentovaných v tab. 7 je patrné, že aplikace stimulátorů spolu se základním vyhnojením 
se podílela na růstu výnosu. Nejvyšší průměrný výnos byl zaznamenán u var. č. 5 NPK + Vermaktiv 
Stimul 550,0 g v čerstvém stavu.  
 

Tab. 7  Výnosy kukuřice na siláž   

Varianty hnojení Průměrná hmotnost v 
g/nádobu 

Realitní zvýšení výnosu 
v % 

Srovnání výnosu k 
NPK v % 

1. Nehnojená kontrola 123,3 100 24,56 

2. Vermaktiv Stimul 130,0 115,43 28,58 

3.N-FENOLMIX 106,7 86,54 20,99 

4. NPK 508,3 412,25 100 

5. NPK + Vermaktiv Stimul 550,0 446,07 108,20 

6. NPK + N-FENOL MIX 508,3 412,25 100,00 
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Výnosy brambor 
 
Výnosy brambor jsou zaznamenány v tabulce 8. Nejvyšší průměrný výnos byl zaznamenán u varianty 
č. 5 NPK + Vermaktiv Stimul260,8 g, což je o 86 % více, oproti var.č. 2, kdy byl Vermaktiv Stimul 
použit samostatně.  
 
 
Tab. 8  Výnosy brambor  

Varianty hnojení Průměrná hmotnost v 
g/nádobu 

Realitní zvýšení výnosu 
v % 

Srovnání výnosu k 
NPK v % 

1. Nehnojená kontrola 138,7 100 55,97 

2. Vermaktiv Stimul 141,4 101,95 57,06 

3. N-FENOL MIX 134,8 97,19 53,40 

4. NPK 247,8 178,66 100 

5. NPK + Vermaktiv Stimul 260,8 188,03 105,25 

6. NPK + N-FENOL MIX 246,8 177,94 99,60 

 
 
 

 

TECHNOLOGICKÉ ROZBORY 

Plody rajčat 
Předmětem hodnocení byl obsah vitamínu C a nitrátů. Ověřované samostatně aplikované stimulátory 
příznivě ovlivnily obsah vitamínu C. KOVÁČKOVÁ et al. (1997) uvádí průměrný obsah C vitaminu v 
plodech rajčat 24,9 mg.kg-1, tuto hodnotu dosáhly jak nehnojená kontrola, tak samostatně aplikované 
stimulátory.  
 
Do obsahu nitrátů se pozitivně promítla aplikace Vermaktivu Stimul v kombinaci se základním 
hnojením (var.č. 5), kdy bylo zjištěno 325 mg.kg-1 (tab. 9). Tato varianta spolu s kontrolou v plodech 
rajčat podle vyhlášky č. 53/2002 Sb., vyhověly maximálnímu povolenému množství 400 mg.kg-1.  
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Tab. 9  Obsah vitaminu C a nitrátů v plodech  

Varianty hnojení Obsah vitamínu C v čerstvé hmotě 
mg. 100 g-1 

Obsah NaNO3 v čerstvé hmotě 
mg.kg-1 

1. Nehnojená kontrola 24,8 392 

2. VERMAKTIV Stimul 30,1 335 

3.N-FENOLMIX 29,5 514 

4. NPK 19,4 455 

5. NPK + Vermaktiv Stimul 16,6 325 

6. NPK + N-FENOL MIX 19,0 518 

 

 
Hlízy brambor 
 
Obsah škrobu byl v hlízách poměrně vyrovnaný, přesto je patrná tendence poklesu u variant se 
základním hnojením. Nejvyšší obsah škrobu byl u var. č. 5 NPK + VERMAKTIV Stimul - 89,47 % v 
sušině (tabulka č. 10).  
 
Obsah nitrátů v hlízách jednoznačně zvyšovalo základní hnojení NPK, a vysoký obsah N v základní 
zemině.  K překročení maximálního povoleného množství 300 mg.kg-1 podle vyhlášky č. 53/2002 Sb. 
došlo u všech variant hnojení. Nejnižší obsah byl zjištěn u varianty č. 2, po aplikaci VERMAKTIV 
Stimul - 411 mg.kg-1.  
 

Tab. 10  Obsah škrobu v hlízách brambor  

Varianty hnojení sušina % 
% škrobu v 
čerstvé hmotě 

škrob v sušině 

% 

obsah NaNO3 v 
čerstvé hmotě 

mg.kg-1 

1. Nehnojená kontrola 20,75 14,71 70,88 566 

2. VERMAKTIV Stimul 20,20 19,91 83,82 411 

3. N-FENOL MIX 19,94 15,33 76,89 570 

4. NPK 19,92 14,26 71,60 2610 

5. NPK + VERMAKTIV St. 19,10 23,65 89,47 970 

6. NPK + N-FENOL MIX 18,33 12,98 70,83 2720 
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ZÁVĚR 

Ověřované stimulátory růstu a pomocné rostlinné přípravky VERMAKTIV Stimul a N-FENOL MIX 
v kombinaci se základním předseťovým hnojením vykázaly vyšší výnosy zkoušených plodin. Nejvyšší 
výnos plodů rajčat a hlíz brambor byl zjištěn u varianty č. 5 NPK +Vermaktiv Stimul. Výnosy 
kukuřice na siláž byly nejvyšší u var. č. 5 NPK + VERMAKTIV Stimul 

Do obsahu C vitamínu v plodech rajčat se lépe promítla samostatná aplikace VERMAKTIVU Stimul.  

Nejnižší obsah nitrátů plodech rajčat kromě var.č.2 zjištěn u var. č. 5 NPK +Vermaktiv Stimul. U 
brambor nejlépe působila v tomto směru aplikace VERMAKTIV Stimul (var.2). 

Nejvyšší škrobnatost brambor byla zjištěna u var. č. 5 Vermaktiv Stimul 

Byla použita kompozice připravená podle příkladu 1.   

Příčina tohoto účinku není dosud zcela objasněna a i když zde není snaha vázat podstatu řešení na 
určitou teorii mechanismu uvedeného účinku, předpokládá se, že účinné látky vstupují do vzájemné 
interakce za tvorby snadněji organismem resorbovatelných a stabilnějších komplexů.  

I když je možné nejvýraznější účinek pozorovat v případě, kdy jsou účinné látky přítomny v řádově 
stejných množství, lze konstatovat relativně výraznou synergii i v případě, kdy je jedna účinná látka 
přítomna v množství jednotek objemových procent a další je přítomna v množství desítek objemových 
procent.  Z této skutečnosti je zřejmé, že účinné látky se k sobě projevují katalyticky mediačním 
účinkem, což znamená, že se tyto účinné látky vzájemně katalyzují v průběhu procesu a následně při 
resorpci v organismu ošetřované rostlinné kultury. 

Obecně lze konstatovat, že nové hnojivo podle vynálezu využívá biochemických reakcí k získání 
nových, účinnějších a stabilnějších biologicky aktivních látek ve srovnání s látkami obsaženými v 
jiných typech hnojiv i přípravcích se stimulačními účinky na rostlinné tkáně. To je ještě podpořeno 
způsobem přípravy uvedeného hnojiva podle vynálezu.  

Anorganické a organické složky, obsažené ve vermisubstrátu , působí jako katalyzátory, při 
organosyntéze růstových hormonů a stimulují reakce prekursorů. Balzamické látky, huminové 
kyseliny, obsažené ve vermisubstrátu, tvoří estery s nenasycenými mastnými kyselinami a některými 
aminokyselinami, čímž je urychlena jejich resorpce a štěpí se tak až v rostlinném organismu při reakci 
s volnými radikály.  

Dezintegrované a stabilizované organismy čeledi Lumbricidae, kmene Vermes, uvolní při desintegraci 
velké množství enzymů, mimo i jiných účinných látek a urychlí enzymolýzu plnohodnotné krve 
animálního původu za vzniku následujících složek.  

Komplexony esenciálních aminokyselin – růstové stimulátory (Glycin, kyselina anthranilové) 

Oligopeptidické komplexony – růstové stimulátory (Cytokininy) 
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Fosfolipidy v systemizaci imunogenních působků jsou charakterizovány ve skupině povrchově 
aktivních látek, působících membráno-toxicky. Membráno-toxicita tohoto aglomerátu fosfolipidů 
spočívá v blokaci lipoproteinových kanálů membrány/receptorů/buňky a tím utvoření zábrany ve 
výživě a přívodu kyslíku do buňky.  Jedná se o imunitní reakci jako bakteriální, virové, aj. napadení 
poškozené buňky, která tímto působkem imunitního systému hyne.   

Peptidická až polypeptidická složka spadá do skupiny látek účinkujících popudovou imunologickou 
odpovědí.   

Vhodně organicky vázané Fe++  vznikající rozkladem porfyrinových řetězců na pyrolová jádra a 
kationt Fe++, podporuje růst pletiv a katalytické reakce. 

Nízkomolekulární peptidy a polypeptidy působí na regenerační schopnosti buněčného systému a 
projevuje se tento působek mimořádně zrychlenou regenerací.  

Enzymy a glykoproteiny a jejich funkce v organismech byla již obsáhle popsána ve velkém množství 
odborných prací.  

Veškeré tyto faktory dávají charakteristický význak polyvalence v jeho působení a tím se vyznačují 
jeho nespecifické účinky podle stavu toho kterého rostlinného organismu.  To je i příčinou různosti 
efektů při jeho užití, kde je nejlépe vystiženo jeho působení jako hnojivé, stimulační, harmonizační a 
preventivní, jelikož uvádí rostlinný organismus do optimálního stavu a zvyšuje obranyschopnost jako 
takovou. Nespornou výhodou dlouhodobé aplikace je, jak z hlediska praktického, tak ekologického, 
jeho bezproblémové použití, netoxičnost, stimulační schopnost, regenerační působení a regulační 
vlastnosti spojené se zlepšením kondice rostlinného organismu.  

Vzhledem k výše uvedenému má nově navržené hnojivo podle vynálezu, na rozdíl od separátních 
složek, jejichž kombinaci obsahuje, výraznější hnojivý, stabilizující, stimulující a regenerační účinek, 
přičemž se s přetrvávající dobou uplatňuje i účinek imunomodulační. 

Při přípravě nově navrženého hnojiva podle vynálezu se výhodně používá směs plnohodnotné 
animální krve, mléčné syrovátky ve směsi s žížalou obecnou (Lumbricus terrestris.) u které se výše 
uvedená synergie projevuje nejvýrazněji.  Pro desintegraci těl čeledi Lumbricidae a homogenizace s 
plnohodnotnou animální krví se používají rychloběžné mixery s homogenizátory, které jsou pro tento 
účel obvykle určeny.   

Cílem desintegrace a homogenizace je dosažení léze až buněčných jader, což umožňuje dokonalé 
uvolnění buněčných enzymů. Přidá se libovolný fyziologicky přijatelný jednosytný alkohol s 
celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 22; výhodně se používá ethylalkohol, vzhledem k jeho dobré 
snesitelnosti živočišným organismem.  Po úpravě pH pomocí kyseliny octové a fosforečné na hodnotu 
1,5-6,9 se přidá neutralizovaná směs kyselého a alkalického extraktu vermisubstrátu a fosforečnan 
amonný. Po technologické době, přidáme dusičnan amonný, dusičnan draselný a uhličitan hořečnatý.   

Jako vermisubstrát se výhodně používá vermisubstrát připravený zejména z upraveného 
vermiokompostu vzniklého zpracováním specifických krmných směsí Lumbricus terrestris, zejména 
pro jeho příznivý obsah asi 28 prvků, 10 křemičitanových skupin, 6 aminokyselin, balzamických látek, 
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huminových kyselin a silic.  Po ukončení reakce enzymolýzy na směs požadovaných produktů, se 
provede neutralizace hydroxidem amonným, na pH 3,5 až 10,2.  

Získaný homogenní roztok se za stálého míchání nechá reagovat s kyselinou aminooctovou,                          
L-Tryptophanem a kyselinou 2- aminobenzoovou na pH 2,8 až 10.  Roztok výhodně zfiltrujeme přes 
filtr 0,1 až 1 mm póry.  

Získaný homogenní roztok, obsahující novou kombinaci účinných látek je možné podávat jako takový 
nebo ho formulovat do formy příslušného přípravku, přidáním odpovídajících pomocných látek, v 
případě požadovaného antimykotického účinku chalátů kovů.  

V následující části popisu bude navržené řešení objasněno pomocí příkladů jeho konkrétního 
provedení, při čemž tyto příklady mají pouze ilustrační charakter a nikterak neomezují rozsah 
technického řešení vymezený nároky na ochranu.  

 

PŘÍKLADY PROVEDENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

Příklad 1 

Příprava hnojiva podle vynálezu ve formě roztoku. 

10 kg živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae, druhu Lumbricus terrestris se po dobu 15 minut 
maceruje v roztoku 20 litrů destilované vody s 30 gramy kyseliny citronové, 500 gramy citronanu 
draselného o teplotě maximálně 25°C. 

Po té se přidá 10 g dextrózy a 6,5 g natrium kaprylátu, 150 g sacharosy a 30 minut se dezintegruje.  
Pomalu se přidává 190 litrů vepřové krve a dalších 20 minut se intenzivně míchá. Připustíme 200 litrů 
neutralizovaného kyselého a alkalického extraktu vermisubstrátu, který jsme připravili nejprve 
kyselou extrakcí 15% roztokem kyseliny octové při 80°C, po dobu 180 minut a následně stejný 
vermisubstrát extrahujeme roztokem 25% hydroxidu draselného, při teplotě 60°C, po dobu 120 minut.  

Následně získané extrakty smísíme tak, aby výsledné pH, bylo v rozmezí 5,9 až 6,3.  Připustí se 45 
litrů 96% ethylalkoholu, za stálého míchání, a upraví se pomocí kyseliny octové a fosforečné v 
poměru 2 : 1 pH na hodnotu 2,38. Přidáme 25 kg dusičnanu amonného, 15 kg fosforečnanu amonného, 
6 kg dusičnanu draselného a 150 litrů mléčné syrovátky.  

Za stálé homogenizace při teplotě 25 °C se nechá probíhat enzymolýza po dobu 8 hodin.   

Poté neutralizujeme hydroxidem amonným, na hodnotu pH 7,3.   Substance se následně za stálého 
míchání upraví kyselinou aminooctovou (Glycin), L-tryptophanem a kyselinou 2- aminobenzoovou 
(kyselina anthranilová), smíšenou v poměru 2 : 2 : 1 ve váhových % na pH 7,0. Roztok zfiltrujeme 
přes plachetky s póry o průměru 0,1 mm.  
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Příklad 2 

 

Příprava hnojiva podle vynálezu z rybí moučky. 

10 kg živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae, druhu Lumbricus terrestris se po dobu 15 minut 
maceruje v roztoku 20 litrů destilované vody s 30 gramy kyseliny citronové, 500 gramy citronanu 
draselného o teplotě maximálně 25°C.  

Poté se přidá 10 g dextrózy a 6,5 g natrium kaprylátu, 150 g sacharosy a 30 minut se dezintegruje.  
Pomalu se přidává 210 kg rybí moučky, 260 litrů mléčné syrovátky a kyselinou octovou upravíme pH 
na hodnotu 4,8. Dalších 20 minut se intenzivně míchá.  

Připustíme 200 litrů neutralizovaného kyselého a alkalického extraktu vermisubstrátu, který jsme 
připravili nejprve kyselou extrakcí 15% roztokem kyseliny octové při 80°C, po dobu 180 minut a 
následně stejný vermisubstrát extrahujeme roztokem 25% hydroxidu draselného, při teplotě 60°C, po 
dobu 120 minut.  

Následně získané extrakty smísíme tak, aby výsledné pH, bylo v rozmezí 5,9 až 6,3.  Připustí se 45 
litrů 96% ethylalkoholu, za stálého míchání, a upraví se pomocí kyseliny octové a fosforečné v 
poměru 2 : 1 pH na hodnotu 2,38. Přidáme 25 kg dusičnanu amonného, 15 kg fosforečnanu amonného, 
6 kg dusičnanu draselného.  

Za stálé homogenizace při teplotě 25 °C se nechá probíhat enzymolýza po dobu 8 hodin. Po té 
neutralizujeme hydroxidem amonným, na hodnotu pH 7,3.  

Substance se následně za stálého míchání upraví kyselinou aminooctovou (Glycin), L-tryptophanem a 
kyselinou 2 – aminobenzoovou (kyselina anthranilová), smíšenou v poměru 2 : 2 : 1 ve váhových % 
na pH 7,0.  Roztok zfiltrujeme přes plachetky s póry o průměru 0,1 mm.  
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PATENTOVÉ NÁROKY 

1. Hnojivo podle vynálezu,  

v y z n a č e n é   t í m  , že jako účinnou látku obsahuje produkt enzymolýzy krve či/nebo rybí 
moučky spolu s mléčnou syrovátkou, působením alespoň dvou enzymů ze skupiny enzymů 
oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, s podpůrným pufrovým účinkem 
aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a/nebo proteinů, v kombinaci s kyselým a zásaditým extraktem z 
vermisubstrátu přičemž objemový poměr krve či rybí moučky k uvedené kombinaci enzymů, 
aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a proteinů s kyselým a alkalickým extraktem z vermisubstrátu je 
1 až 99 : 99 až 1.  

2. Hnojivo podle nároku 1, vyznačující se tím, že se při enzymolýze použije plnohodnotné animální 
krve či/nebo rybí moučka 

3. Hnojivo podle nároku 1, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje produkt enzymolýzy 
krve či rybí moučky, získaný působením extraktu z těl živočichů kmene Vermes, čeledi Lumbricidae a 
mléčné syrovátky. 

4. Hnojivo podle nároku 3, vyznačující se tím, že extrakt z těl živočichů kmene Vermes, čeledi 
Lumbricidae je tvořen lymfou, enzymy, buněčnými a tělními tekutinami a tekutinami z buněčných 
jader těchto živočichů. 

5. Hnojivo podle nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že je použit vermisubstrát, získaný z pracováním 
vermiokompostu, vzniklého trávicím procesem kmene Vermes, čeledi Lubricidae. 

6. Hnojivo podle nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že objemový poměr uvedeného extraktu z těl 
živočichů ke kyselému a zásaditému extraktu z vermisubstrátu je 1 až 99 : 99 až 1. 

7. Způsob přípravy hnojiva podle nároku 1, vyznačující se tím, že se 1 až 99 hmotnostních dílů krve 
nebo rybí moučky se smísí s alespoň dvěma enzymy ze skupiny enzymů oxidoreduktázy, transferázy, 
hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, s podpůrným pufrovým účinkem aminokyselin, oligopeptidů, 
peptidů a/nebo proteinů, a poté se přidá 1 až 50 objemových procent, měřeno na objem uvedené směsi, 
jednosytného alkoholu s celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 22, a po přídavku potřebného 
množství kyselého a alkalického extraktu z vermisubstrátu a technologického množství mléčné 
syrovátky se při teplotě nejvýše 45°C a za pH 1,5 až 6,9 provádí enzymolýza homogenizací směsi, 
která se dále neutralizuje na pH 3,5 až 10,2.  

8. Způsob podle nároku 7, vyznačující se tím, že se supernatant ze získané směsi oddělí filtrací. 

9. Způsob podle nároku 7, vyznačující se tím, že se supernatant ze získané směsi oddělí odstředěním. 

10. Způsob podle nároku 8 až 9, vyznačující se tím, že se supernatant přefiltruje přes filtr s velikostí 
pórů 0,1 až 1 milimetr.  

11. Způsob podle nároků 7 až 10, vyznačující se tím, že se dále přidají neutralizační látky za účelem 
neutralizace supernatantu, se dále neutralizuje na pH  2,8 až 10. 
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ANOTACE  

Název vynálezu: WormsAktiv Stimul  hnojivo s potencionalizovaným účinkem na stimulaci 
růstu, regeneraci s protistresovým a antimykotickým účinkem a způsob  
jeho přípravy 

 

Vynález se týká hnojiva se stimulačními účinky, jehož podstata spočívá v tom, že se způsob přípravy 
hnojiva vyznačující se tím, že se 1 až 99 hmotnostních dílů krve nebo rybí moučky se smísí s alespoň 
dvěma enzymy ze skupiny enzymů oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, 
s podpůrným pufrovým účinkem aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a/nebo proteinů, a poté se přidá 
1 až 50 objemových procent mléčné syrovátky, měřeno na objem uvedené směsi a 1 až 50 
objemových procent, měřeno na objem uvedené směsi jednosytného alkoholu s celkovým počtem 
uhlíkových atomů 1 až 22, a po přídavku potřebného množství vzájemně neutralizovaného kyselého a 
alkalického extraktu z vermisubstrátu se při teplotě nejvýše 35 °C a za pH 1,5 až 6,9 provádí 
enzymolýza homogenizací směsi, v které se následně přidáním prekursorů, kyseliny anthranilové, 
glycinu, L-tryptophanu provede organosyntéza, která se dále neutralizuje na pH 3,5 až 10,2. 

Vynález se rovněž týká způsobu přípravy tohoto hnojiva v y z n a č e n é  t í m, že jako účinnou látku 
obsahuje produkt enzymolýzy krve či/nebo rybí moučky, působením alespoň dvou enzymů ze skupiny 
enzymů oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, s podpůrným pufrovým 
účinkem aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a/nebo proteinů, v kombinaci s kyselým alkalickým 
extraktem z vermisubstrátu, přičemž objemový poměr krve či rybí moučky k uvedené kombinaci 
enzymů, aminokyselin, oligopeptidů, peptidů a proteinů s kyselým alkalickým extraktem z 
vermisubstrátu je 1 až 99 : 99 až 1.  

Způsob přípravy hnojiva podle nároku 1, vyznačující se tím, že se 1 až 99 hmotnostních dílů krve 
nebo rybí moučky se smísí s alespoň dvěma enzymy ze skupiny enzymů oxidoreduktázy, transferázy, 
hydrolázy, lyázy, izomerázy a ligázy, s podpůrným pufrovým účinkem aminokyselin, oligopeptidů, 
peptidů a/nebo proteinů, a poté se přidá 1 až 50 objemových procent, měřeno na objem uvedené směsi, 
jednosytného alkoholu s celkovým počtem uhlíkových atomů 1 až 22, dále se přidá 1 až 50 
objemových procent, měřeno na objem uvedené směsi mléčné syrovátky a po přídavku potřebného 
množství vzájemně neutralizovaného kyselého a alkalického extraktu z vermisubstrátu se při teplotě 
nejvýše 35°C a za pH 1,5 až 6,9 provádí enzymolýza homogenizací směsi, načež se přidáním 
prekursorů provede organosyntéza a dále se neutralizuje na pH 3,5 až 10,2.  


