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! Překvapení:  
Velice pozitivní účinek na 
exotickém ovoci (Pepino):

VE SPOLUPRÁCI S

V letních měsících roku 2020 jsme díky 
Testuj.to nechali zákazníky ověřit účinnost 
biostimulantu Vermaktiv Stimul na různé 
druhy rostlin. Zaměřili jsme se na drobné 
pěstitele a vlastně všechny milovníky zeleně. 
50 vybraných účastníků testování dostalo 
možnost si vybrat pro testování biostimulantu 
jakýkoliv druh rostliny. Testérům jsme dodali 
2 lahvičky s biostimulantem Vermaktiv Stimul 
s přesným návodem k použití.

  V průběhu testování aplikovat 
postřik Vermaktiv Stimul 
Univerzál v doporučeném ředění 
ručním rozprašovačem na 
jakoukoli rostlinu, celkem 2x

  Pozorovat změny na 
rostlinách, ideálně v porovnání 
s neošetřenými rostlinami 
stejného druhu

  Výsledky testování nafotit a do 
konce září přidat recenze na 
webu Testuj.to i na sociálních 
sítích Facebook a Instagram pod: 
#Vermaktiv

Reakce byly převážně kladné. 
Většina rostlin znatelně zesílila 
a pěstitelé si chválili silnější rostliny, 
bohatší květy a větší úrodu. 
Některé příklady dokonce ukázaly 
ožití již téměř zašlé rostliny. 
Jen v několika málo případech 
účinek produktu nebyl viditelný. 
Jako velké plus zdůraznili 
především jednoduchost aplikace. 

SOUHRN DEFINOVANÝCH POZITIV:
 Jednoduchá aplikace
 Přírodní přípravek, ekologický 
 Látka je bez zápachu
 Rychlost a kvalita výsledku
  Nespotřebovaný přípravek je 

možné použít jako zálivku
 Český výrobek
 Dlouhodobá funkčnost

SLABÉ STRÁNKY: 
  Relativně krátký čas spotřeby 

po zředění vodou (12 hodin)
  Nelze koupit univerzální 

produkt, musí se vybírat pro 
konkrétní druhy rostlin

Reakce testérů:

Věra: „Přípravek Vermaktiv Stimul jsem 
se rozhodla testovat na exotickém 
ovoci jménem Pepino. Toto ovoce jsem 
pěstovala již minulý rok a urodil se mi 
jeden malý plod. Takže dokážu dost dobře 
posoudit rozdíl. Po aplikaci Vermaktiv 
Stimul mi vyrostlo oproti loňsku několik 
obřích plodů. Musím říct, že účinek tohoto 
přípravku je značný, jak také doložím ve 
své fotodokumentaci zde “

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ A RECENZE



“

“

“

Příklady recenzí:

Bronislava: „Při zkušebním 
testování přípravku 
Vermaktiv Stimul, jsem 
vyzkoušela na domácí 
i venkovní květiny, výsledky 
jsou opravdu znát, rostliny 
jsou ve výborné kondici 
a květenství mě opravdu 
překvapilo.“

Jana: „Po aplikaci 
přípravku začaly růst 
papriky jako divé, 
jejich krásná zelená 
barva svědčila 
o dostatku všech 
živin a plody byly 
krásně velké.“
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Najdete nás i na 

Šárka: „Skvělý 
postřik na 
rostliny. 
Snadná 
aplikace, 
rostlinka je 
zachráněna.“

Získané tipy:  
Zákazníci by ocenili možnost koupě varianty Vermaktiv Stimul 
Univerzál i v budoucnu a uvítali 
by rozprašovač jako součást balení.

Více informací o testování na Testuj.to 


