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Letošní kvìten se srážkovým úhrnem 100 – 150 mm byl plnì 
poplatný pranostice „V máji nemá pastýøi oschnout hùl“. Avšak 
prùbìh poèasí pøed kvìtnem a hlavnì v èervnu asi zmrazil 
optimismus všech zemìdìlcù i jejich pøíznivcù.
Projevilo se to jak na výnosech polních plodin a produkci komodit, 
tak i na objemu doposud vyrobené píce z porostù pícnin na orné 
pùdì i z TTP. A co je horší – situace se nelepší a pomalu zaèíná být
i nedostatek pastvy.

V této svízelné dobì, prakticky za 5 minut dvanáct, spoleènost 
OLMIX GROUP pøichází na trh s novým produktem PRIMEO S 8, 
stimulátorem tvorby biomasy a využitelnosti živin. Je to první 
smìsný produkt z naší kuchynì, který v sobì kumuluje výhody 
technologie MIP rhizo a krystalického síranu amonného. Spojení
a vzájemné doplòování úèinkù tìchto komponentù zabezpeèuje jak 
zlepšení pùdního prostøedí, tak i lepší vzájemnou látkovou výmìnu 
mezi pùdou a rostlinami, což ve svém dùsledku znamená vyšší 
výnosy biomasy plodin. Souèasnì však zvyšuje i kvalitu produkce, 
hlavnì díky zlepšení tvorby proteinù a energetických látek. 
Stimulací rùstu a funkènosti koøenù optimalizuje pøíjem vody
i celkovou výživu rostlin.

Jak to funguje v praxi - hlavní funkce jednotlivých komponentù

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry MIP rhizo
?Stimulace enzymatické èinnosti pro vyšší pøístupnost živin
?Rozvoj koøenového systému

Biopolymer rostlinného pùvodu
?Pojivo a výživa pro pùdní mikroflóru

Uhlièitany 
?Neutralizaèní úèinek v pùdním roztoku
?Zvýšení kationtové výmìnné kapacity ( KVK )
?Stavební funkce v rostlinách

Síra 8% stimuluje
?Pøíjem živin z pùdy i asimilaci dusíku
?Produkci enzymù potøebných pro metabolizmus rostlin
?Produkci chlorofylu
?Tvorbu proteinù a produkci sacharidù

Synergický efekt tìchto komponentù zabezpeèí
?Lepší zasakování srážkové vody a vodní režim v pùdì
?Lepší pøístupnost vody a živin pro rostliny i pùdní biotu 
?Vyšší využitelnost živin
?Vyšší odolnost proti klimatickým stresùm
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