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ZPRÁVA OD VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
V 50. letech minulého století přišla „Zelená revoluce“. Takto označil novou fázi
lidské civilizace Dr. Norman Borlaug*. Kombinací vysoce výnosných odrůd
obilovin s využitím chemických hnojiv se stal Dr. Borlaug průkopníkem nových
technologií v zemědělství, které umožnily rychlý populační růst. Dnešní lidská
populace tak čítá kolem 7 miliard lidí a neustále roste. Následuje a využívá
přímo výsledky pionýrské práce Dr. Borlauga a Zelené revoluce.
I přes všechna pozitiva, které Zelená revoluce přinesla lidstvu, přišly s ní i
některé nechtěné důsledky. Chemická hnojiva, která se využívala k podpoře
vysokých výnosů, poškozovala půdu a soustavně snižovala její úrodnost.
V průběhu let museli zemědělci soustavně zvyšovat dávkování hnojiv, aby
udrželi vysoké výnosy. Ale čím více hnojiv bylo používáno, tím méně úrodná
půda byla. Tato klesající spirála byla způsobena devastujícím účinkem
chemických hnojiv na kolonie prospěšných půdních bakterií. Co kdysi bývalo
úrodnou půdou, se nyní stalo zeminou.
Rostliny pěstované na vyčerpané půdě jsou špatně vyvinuté, náchylné
k chorobám a postrádají výživné složky. Acela Biotek objevila a kultivuje
prospěšné mikroorganismy s cílem pomoci poškozené půdě znovu získat její
úrodnost a vitalitu. Zdravá půda lépe zadržuje živiny i vlhkost, umožňuje
zdravý vývoj rostlin a současně snižuje spotřebu chemických hnojiv a potřebu
zavlažování. Zdravé rostliny přinášejí zvýšené výnosy a produkují výživnější
potraviny. Naše technologie je konečným dílem skládačky, která doplňuje
Zelenou revoluci. Nyní můžeme živit svět a současně ochraňovat naši
zemědělskou půdu – jediný zdroj, který máme, abychom mohli nakrmit sami
sebe.
Pomohli jsme mnoha zemědělcům snížit jejich náklady a zvýšit zisky. Nechte
nás udělat to samé pro vás.
Se srdečnými pozdravy,

Dr. Vinh Nguyen
Prezident a výkonný ředitel

* Norman Ernest Borlaug byl americký agronom, známý také jako
„otec Zelené revoluce“. V roce 1970 se stal nositelem Nobelovy ceny
míru za inovace v oblasti pěstování nových vůči nemocím
rezistentních a vysoce výnosných odrůd plodin, zejména pšenice.
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POPIS SPOLEČNOSTI
Acela Biotek je biotechnologická společnost, která se specializuje na
mikrobiologické přípravky známé také jako půdní pomocné látky, které
obnovují půdu do přirozeně zdravého a optimalizovaného stavu a současně
snižují potřebu chemických hnojiv a pesticidů, zvyšují výnosy a snižují
spotřebu vody.
Technologie Acela Biotek s celosvětovou exkluzivní licencí od Michigan State
University se dvěma U.S. Patenty (8822190 a 9615584) byla ověřena ve více
než 100 pokusech v průběhu více než 10 let.
Tým společnosti Acela Biotek zahrnuje oceněné vědce a podnikatele s více
než 30letou zkušeností s mikrobiálními technologiemi, jejichž hlavním úkolem
je řešit problémy pro zemědělce a zemědělské podniky. Tým společnosti
Acela Biotek neustále hodnotí mikrobiální kmeny jedinečné pro daná prostředí
a používá nejvyspělejší metody pro výběr prospěšných směsí
mikroorganismů, které vracejí půdě život.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Naším posláním je urychlovat inovační řešení pro největší světové problémy
využitím mikrobiálních technologií. Při zvyšujícím se počtu populace,
klimatických
změnách
a
omezenému
přístupu
k vodě
věříme
mikroorganismům, že mohou zásadně změnit způsob, jakým přistupujeme
k řešení těchto největších světových problémů pomocí účinnějších a
dlouhodobě udržitelnějších metod. Tým společnosti Acela Biotek je poháněn
snahou o využívání udržitelných řešení a odhodláním vytvořit lepší svět pro
budoucnost.
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Organický doplněk do půdy, podporuje zpřístupnění
živin pro rostliny díky aktivitě dodaných mikroorganismů
VYŽIVUJE PŮDU, VYŽIVUJE ROSTLINY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
LALITHA 21® je mikrobiální půdní inokulační přípravek vytvořený na vědecké
bázi na Michigan State University a exkluzivně licencovaný společnosti Acela
Biotek pro celosvětovou výrobu a distribuci.
Stejně jako mohou mikroorganismy v probiotických potravinách zlepšit vaše
zdraví a stav vašeho zažívacího ústrojí, tak i prospěšné mikroorganismy
v přípravku LALITHA 21® pomáhají rostlinám zpřístupnit a přijímat živiny,
které již existují v přírodě. Lepší příjem živin vede ke zlepšení zdravotního
stavu rostlin, rychlejšímu růstu a vývoji, dřívější dospělosti, delšímu
produktivnímu životu a ke zvýšeným výnosům. Zároveň snižuje potřebu
chemických hnojiv a pesticidů.
Přípravek LALITHA 21® podporuje tvorbu prekurzorů humusu v půdě.
Vytvořený humus zlepšuje zadržování živin a vlhkosti v půdě a tím
mikroorganismy pomáhají rostlinám se lépe vyrovnávat se stresovými
podmínkami prostředí. Výsledky polních zkoušek prokázaly zvýšenou
koncentraci vlhkosti v půdě a tím umožnily snížení potřebného zavlažování
v suchých obdobích. Rostliny také prokázaly lepší odolnost k mrazu ve
studeném klimatu.
Přípravek LALITHA 21® obnovuje přirozenou strukturu chudých půd a
obnovuje úrodnost vyčerpaných půd. Za nějaký čas je půda, která byla vážně
poškozena dlouhodobým používáním nadměrného množství chemikálií,
změněna do přirozeného zdravého stavu.
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POPIS PŘÍPRAVKU
Přípravek LALITHA 21® obsahuje běžně se vyskytující přirozené prospěšné
mikroorganismy, které nebyly upravovány genetickou modifikací. Přípravek je
netoxický a nepatogenní.
Přípravek LALITHA 21® obsahuje několik
bakteriálních kmenů a houbu trichoderma. Tyto organismy byly pečlivě
vybrány pro jejich multifunkční vlastnosti, a to zejména:
• fixace vzdušného dusíku;
• rozpouštění minerálních látek včetně fosfátů, draslíku a ostatních
stopových prvků;
• tvorba kyselin nebo zásad;
• tvorba exopolysacharidů;
• tvorba fytohormonů a podpora nodulace.
Zvláště pak mikrobiální směs byla připravena tak, aby bylo dosaženo
optimálního růstu rostlin a snížení spotřeby chemikálií.
Přípravek LALITHA 21® byl schválen ústavem Organic Materials Review
Institute* pro používání při ekologickém zemědělství (biozemědělství,
organickém zemědělství) bez jakýchkoli omezení.
Přípravek LALITHA 21® je založen na jediné existující technologii, která byla
ověřena a prokázána při skutečném použití a je schopna poskytnout široké
spektrum výhod.
* Organic Materials Review Institute (OMRI) je mezinárodní nezisková organizace,
která určuje, které produkty je možné používat při organické produkci
(biozemědělství) a bio-zpracování. Produkty na seznamu OMRI jsou povoleny pro
používání v certifikovaných organických činnostech podle Národního organického
programu amerického ministerstva zemědělství. Většinu příjmů OMRI tvoří poplatky
za posuzování produktů uvažovaných pro použití v biozemědělství a bio-zpracování.
(https://www.omri.org/about).
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VÝHODY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU LALITHA 21® PRO ZEMĚDĚLCE

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY

Přípravek LALITHA 21® zvyšuje účinnost využití vody a zadržování vlhkosti
v půdě. Stimuluje produkci aquaporinů rostlinami, které jsou důležitými
bílkovinami regulujícími transport vody do rostlin. Zvyšuje se tak absorpce a
zadržování vody rostlinami.
ZVYŠUJE VÝNOSY A OBSAH ŽIVIN

Přípravek LALITHA 21® zlepšuje půdu v okolí kořenů rostlin, zvyšuje výnosy a
kvalitu úrody. Rostliny jsou vytrvalejší a tím i odolnější vůči environmentálním
stresům jako je např. přesazování, extrémní teploty a sucho. Produkty
společnosti Acela Biotek umožňují vyrovnávat pH půdy a zpřístupňovat živiny
rostlinám.
SNIŽUJE SPOTŘEBU HNOJIV A PESTICIDŮ

Přípravek LALITHA 21® zvyšuje dostupnost živin pro rostliny, které již existují
v přírodě, což má za následek zlepšení obecného zdraví rostlin. Proto je
možné omezit dávkování chemických hnojiv a pesticidů. V některých
případech dokonce nebylo třeba dávkovat žádná chemická hnojiva ani
pesticidy.
OŽIVENÍ PŮDY

Přípravek LALITHA 21® snižuje erozi půdy a brání smývání horní úrodné
vrstvy půdy v průběhu srážek. Zvýšením obsahu organické hmoty v půdě a
snížením utužování půdy tak přípravek LALITHA 21® zvyšuje schopnost půdy
zadržovat vodu a živiny. Na povrchu půdy zůstává méně vody, čímž se
podstatně snižuje vymývání ornice, živin a chemických látek z aplikovaných
hnojiv srážkovými vodami do sousedících vodních toků a podzemních vod.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ POKUSŮ
Metodika provádění pokusů
Po dobu delší než 10 let byla technologie využívající přípravek LALITHA 21®,
stěžejní produkt společnosti Acela Biotek, zkoušena na více než 100 druzích rostlin
v univerzitních sklenících, domácích zahradách a zemědělských polích. V každém
z těchto pokusů bylo sníženo dávkování chemických hnojiv nejméně o 50% a
pesticidů až o 100%. Postup testování se v jednotlivých studiích měnil, ale obecně
byly zkoušky prováděny následujícím postupem:
Tříbodové porovnání – v tomto návrhu pokusů byla porovnávána tři různá
uspořádání pokusů:
Kontrola – Normální dávkování hnojiv podle státního doporučení pro dávkování
hnojiv se čtyřmi pokusnými testy a čtyřmi opakováními.
Snížené dávkování hnojiv o 50 % – Normální dávka hnojiv snížená o 50%.
Snížené dávkování hnojiv o 50 % + LALITHA 21® – Přípravek LALITHA 21® byl
aplikován spolu s hnojivy.
Porovnání kontroly s ošetřenými plochami – v tomto návrhu pokusů byla
porovnávána dvě uspořádání pokusů:
Kontrola – Normální dávkování hnojiv podle státního doporučení pro dávkování
hnojiv se čtyřmi pokusnými testy a čtyřmi opakováními.
Snížené dávkování hnojiv o 50 % + LALITHA 21® – Přípravek LALITHA 21® byl
aplikován spolu s hnojivy.

Významnost výsledků – Kromě možnosti snížení dávkování chemických hnojiv a
pesticidů došlo u plodin ošetřených přípravkem LALITHA 21® k výraznému zvýšení
výnosu, a to:
Urychlení růstu rostlin – V pokusech, kdy na určitá pole byl použit prostředek
LALITHA 21®, bylo možné zkrátit vegetační období a zahájit sklizeň dříve a/nebo
vypěstovat ještě druhou sklizeň.
Zvýšení počtu plodů na jeden strom – Stromy, kde byl použit přípravek LALITHA 21®,
měly výrazně větší počet plodů (až o 400 %) ve srovnání s kontrolními stromy.
Zvýšení hmotnosti vyprodukovaných plodů (měřeno v gramech) – Sklizeň z rostlin
ošetřených přípravkem LALITHA 21® měla podstatně větší hmotnost (až o 222 %) ve
srovnání s neošetřenou kontrolou.
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MELOUN

VÝSLEDKY POKUSŮ

Přehled výsledků zkoušek:
Farma Rose, Arkansas
Pokus 1: Zvýšení výnosu 7.75%
Pokus 2: Zvýšení výnosu 57.4%
Pokus 3: Zvýšení výnosu 51.34%
Celkem: Zvýšení výnosu 28.14%
Výsledky pokusu
1 (liber/akr)
2 (liber/akr)
3 (liber/akr)

IBIŠEK
JEDLÝ
Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 235.9%
Zvýšení výšky 32.65%
Výsledky pokusu
Výnos 1
Výška 1

Kontrola
38,7 g
98 cm

KONTROLA

Ošetřené
130 g
130 cm

Kontrola
20,450
11,423
3,607

Ošetřené
22,035
17,980
5,459

VIKEV
Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 37.20%
Zvýšení výšky 50%
Výsledky pokusu Kontrola
Výnos 1
10,75 g
Výška 1
40,64 cm

Ošetřené
14,75 g
60,96 cm

OŠETŘENÉ
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RÝŽE

KUKUŘICE

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 320%
Pokus 2: Zvýšení výnosu 300%

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 45.27%
Pokus 2: Zvýšení výnosu 222.6%
Pokus 1: Zvýšení výšky 40.59%

Výsledky pokusu
Výnos 1
Výnos 2
Výška 1

Výsledky pokusu
Výnos 1
Výnos 2
Výška 1

Kontrola
5g
5,2g
55 cm

Ošetřené
21 g
20,85g
65 cm

Kontrola
201 g
119 g
101 cm

Ošetřené
292 g
384 g
142 cm

HRÁCH

ZAHRADNÍ FAZOLE

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 86.6%
Pokus 1: Zvýšení výšky 36.3%

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 106.8%
Pokus 2: Vzrůst výnosu 55.7%

Výsledky pokusu
Výnos 1
Výška 1

Výsledky pokusu
Výnos 1
Výnos 2
Výška 1

Kontrola
7.5 g
33 cm

Ošetřené
14 g
45 cm

KONTROLA

Kontrola
23.5 g
192 g
102 cm

Ošetřené
48.6 g
299 g
135 cm

OŠETŘENÉ
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ČIROK

POZEMNICE OLEJNÁ

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: U.S. Patent 8222190
U.S. Patent 9615584
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 45.8%

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: U.S. Patent 8222190
U.S. Patent 9615584
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Vzrůst hmotnosti 27.25%

Výsledky pokusu
Výnos 1

Výsledky pokusu
Biomasa 1

Kontrola
120 g

Ošetřené
175 g

Kontrola
91 g

Ošetřené
115.8 g

LILEK

RAJČATA

Přehled výsledků zkoušek:
Zdroj: Dr. Lalithakumari, Zahradní pokusy
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Zvýšení počtu plodů 163.16%
Zvýšení hmotnosti (g) 128.33%

Přehled výsledků zkoušek:
Publikace: Janarthanam, L. (2013):
JBiopest 6(2):219-204
Statistická významnost při p = 0,22 ANOVA
Pokus 1: Zvýšení výnosu 185%
Pokus 1: Zvýšení výnosu 400%

Výsledky pokusu
R1
R2
R3
R4

Výsledky pokusu Kontrola
Výnos/rostlinu 1
140 g
Výnos/rostlinu 2
380 g

Kontrola
1606 g
803 g
413 g
726 g

KONTROLA

Ošetřené
3012 g
1701 g
2008 g
1380 g

Ošetřené
400 g
1 900 g

OŠETŘENÉ
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PŘÍPRAVEK LALITHA 21® V HYRDROPONII
Přípravek LALITHA 21® byl použit pro hydroponické pěstování salátu v roce
2017 v Bahrajnu na farmě Peninsula s velmi pozitivními výsledky:

•

•

Rostliny salátu ošetřované přípravkem LALITHA 21® měly silnější kořeny
podobné těm, které mají rostliny pěstované v půdě. Kořeny se nepodobaly
slabým, nitkovitým kořenům typickým pro hydroponické pěstování.
Tradiční hydroponické pěstování, při kterém jsou živiny dopravovány do
rostliny přímým kontaktem mezi roztokem chemikálie a kořenovým
systémem rostlin, postrádá prospěšné půdní bakterie, které podporují
rozvoj kořenového systému a urychlují transport živin do rostliny.
Mikroorganismy přítomné v prostředku LALITHA 21® odstraňují kvalitativní
rozdíl mezi hydroponicky produkovanou zeleninou a zeleninou vyrostlou
v půdě.
Neošetřená hydroponická lože měla v hydroponickém roztoku řasy,
ošetřená lože žádné řasy neobsahovala. Mikroorganismy přítomné
v prostředku LALITHA 21® jsou schopné inhibovat růst řas, což umožňuje
opakovaně využívat hydroponické roztoky, což snižuje náklady na drahé
hydroponické živiny i šetří vodu. Tím lze dosáhnout významného zlepšení
ekonomiky hydroponické produkce.

KONTROLA
RŮST ŘAS

OŠETŘENÉ
BEZ ŘAS
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SVĚDĚCTVÍ ZÁKAZNÍKŮ A REFERENCE

Andalusia Ranch Texas – Bellville, TX
Youssef Bargach | Manažer farmy
Telefon: 001-(713) 305-4861

Zvyšuje produkci olivového sadu
Pokus se prováděl v olivovém sadu farmy Andalusia Ranch Texas, kde byl
aplikován organický podpůrný prostředek LALITHA 21® k ošetření olivových
stromů arbequina. Pokus se uskutečnil v roce 2017. V březnu 2018 manažér
farmy pan Youssef Bargach zhodnotil výsledky. Jeho zjištění byla následující:

1. Stromy ošetřené přípravkem LALITHA 21® dobře rostly a dosáhly
dobré produkce za klimatických podmínek ve východním Texasu.
2. Mladé olivy, když byly ošetřeny přípravkem LALITHA 21® dokázaly
přestát teploty pod bodem mrazu ve východním Texasu, ale všechny
neošetřené stromy zahynuly.
3. Na základě prokázané účinnosti přípravku LALITHA 21® se pan Youssef
Bargach rozhodl rozšířit ranč o 5000 stromů na 20 akrech v listopadu
2018. Všechny nové stromy chce ošetřit přípravkem LALITHA 21®.

Neošetřené stromy po mrazech zahynuly

Ošetřené stromy přežily mrazy a záhy
začaly plodit
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Laura Zilli Orchards – Arbuckle, CA
Nick Charter | Manažer sadu

Zvyšuje produkci mandlí
Sad Laura Zilli začal dva polní pokusy s použitím organického podpůrného
prostředku LALITHA 21® v listopadu 2017. V prvním polním pokusu na 20
akrech (8,1 ha) nedávno znovu vysazeného sadu byly ošetřeny stromy a
jejich růst a plodnost byly porovnávány s kontrolou, neošetřeným sadem se
stejným stářím stromů. Ve druhém polním pokusu 120 akrů (48,5 ha) 25 let
starého mandlového sadu bylo ošetřeno přípravkem LALITHA 21® aby bylo
zjištěno, zda přípravek LALITHA 21® může prodloužit produktivní dobu
starých mandlovníků. V obou pokusech byl přípravek LALITHA 21® vložen do
běžného programu hnojení bez jakéhokoli snižování dávek chemických
hnojiv. V listopadu 2018 manažér sadu pan Nick Charter provedl zhodnocení
výsledků. Jeho zjištění byla následující:

1. Mladé mandlovníky ošetřené přípravkem LALITHA 21® rostly o 10 %
rychleji ve srovnání s neošetřenými stromy za období 3 měsíců. O 30 %
rychleji rostly při porovnání ročního období.
2. Produkce ze starého sadu v roce 2018 po aplikaci přípravku
LALITHA21® byla o 28 % vyšší než předešlý rok.
3. V únoru 2018 mrzlo, což ovlivnilo výnos, takže produkce by byla vyšší
bez mrazů.
4. Starý sad se pomalu blíží ke konci svého produktivního života, takže
lze očekávat přirozený úbytek úrody.
5. Bez negativních důsledků mrazů a přirozeného úbytku produkce
v důsledku stáří stromů, zvýšení výnosu v důsledku aplikace přípravku
LALITHA 21® by bylo větší než jen 28%.
Zvýšená produkce v roce 2018 znamenala další příjem ve výši $58 000. Na
základě uvedených výsledků se pan Nick Charter rozhodl aplikovat přípravek
LALITHA 21® na jeho další mandlovníkové sady pro sezónu v roce 2019.
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SVĚDĚCTVÍ ZÁKAZNÍKŮ A REFERENCE

Maricopa Orchards Corporation – Bakersfield, CA
Gary Suthers | PCA/CCA, technická podpora/ochrana úrody
Email: garylsuthers@gmail.com
Telefon: 001-(661) 979-8881

Účinný biologický ochranný prostředek
Nebezpečné plísňové onemocnění mandlovníků začalo hrozit v sadech
Maricopa minulou sezónu. Sady řídí Gary Suthers. Ten se rozhodl provést
polní pokus s přípravkem LALITHA 21® na silně postižené části sadu
plísňovou chorobou o výměře 80 akrů (32,4 ha) v srpnu 2018, jen 8 týdnů
před sklizní. V listopadu 2018 pan Gary Suthers poskytl následující informace:

“Jen 8 týdnů před poslední sklizní jsme ve vodě rozpuštěným přípravkem
LALITHA 21® postříkali zasažené stromy na našem poli, které obsahovaly dvě
variety mandlovníků: Nonpareil a Monterey. Jen několik málo týdnů po aplikaci
jsme začali pozorovat rozdíly mezi ošetřeným polem a neošetřenou kontrolou.
Ošetřené stromy byly vizuálně zdravější s menším množstvím infikovaných
plodů. Po sklizni jsme provedli kvalitativní kontrolu úrody z ošetřených a
neošetřených (kontrolních) stromů. Z výsledků jsme mohli udělat závěr, že u
stromů ošetřených přípravkem LALITHA 21®, byla plísňová choroba redukována
ze 30 %. V příští sezóně proto provedeme ošetření větších polí v našich sadech
přípravkem LALITHA 21®.”

KONTROLA

OŠETŘENÉ
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SVĚDĚCTVÍ ZÁKAZNÍKŮ A REFERENCE

Monterey Peninsula Country Club – Pebble Beach, CA
Ryan Cole, Superintendant
Email: rcole@mpccpb.org

Šetří závlahovou vodou
Monterey Peninsula Country Club v Pebble Brach, CA začal používat organický
půdní podpůrný prostředek LALITHA 21® v březnu 2018. V červnu 2018
superintendant pan Ryan Cole poskytl následují informace:

“ Aplikovali jsme prostředek LALITHA 21® na herní pole č. 5, což byla jedna z více
problematických jamek, která nebyla schopna si udržovat dostatečné množství
vlhkosti. Po třech aplikacích prostředku, které byly provedeny v měsíčních
rozestupech, jsme pozorovali změny v rozdělení vlhkosti herního pole. Se
zvýšenou uniformitou vlhkosti jsme se mohli vrátit k ručnímu zkrápění a
zavlažování jen nejpostiženějších míst. Potom jsme pořídili termický snímek
hřiště, abychom mohli popsat transpiraci rostlin založenou na dostatečném
obsahu vlhkosti. Jamka č. 5 je v pravém horním rohu obrázku. Na rozdíl od
přilehlých jamek, jamka č. 5 ukazuje stejnoměrné rozdělení půdní vlhkosti.
Přípravek LALITHA 21® pomohl dosáhnout toho, že jamka č. 5 je stále herně
využitelná, snížil pracovní náročnost a snížil spotřebu vody.”

50% úspora vody
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SVĚDĚCTVÍ ZÁKAZNÍKŮ A REFERENCE

Tayyeba Farms – Bakersfield, CA
Gary Suthers, Managing Partner
Email: garylsuthers@gmail.com
Telefon: 001-(661) 979-8881

Případ moderního Lazara
V červnu 2018 po sklizni třešní v třešňovém sadu o rozloze 400 akrů (162 ha) a
přípravě sadu na příští sezónu Gary a Taher, manažeři Tayyeba farmy našli velké
množství jejich stromů ve špatném stavu. Umíraly a byly úplně bez listů. Snaha o
nastavení nových režimů v dávkování hnojiv, živin a závlahy nepřinesla žádné
výsledky. Jejich přítel je upozornil na přípravek LALITHA 21®. Gary a Taher se ho
rozhodli aplikovat na část sadu o výměře 200 akrů (81 ha), která obsahovala
postižené stromy. V listopadu 2018 pan Gary Suthers poskytl následující svědectví:

“Rozhodli jsme se aplikovat přípravek LALITHA 21® na počátku srpna 2018.
Dávka byla 1 galon na 10 akrů (0,94 L na 1 ha). Po 6 týdnech jsme začali
zaznamenávat změny na našich třešních. Vypadaly mnohem zdravěji než
stromy neošetřené. Naše dříve umírající stromy se probudily znovu k životu.
Narostly jim nové listy. Jejich nové výhony rostou s velkou silou. Nazývám je
moji Lazaři. LALITHA 21® dělá zázraky. Na jaře v době květu budeme
aplikovat zbývající dávku přípravku LALITHA 21® a čekat na dobrou sklizeň.”

BEZ LISTÍ

ZNOVU PŘI ŽIVOTĚ

Laboratoř a Výrobní závod: 2959 Promenade Street, Suite 200, West Sacramento, CA 95691, USA
Web: www.acelabiotek.com | Email: info@acelabiotek.com | Telefon: 001-(530) 231-5494

STRANA 17

31/1/2019

SVĚDĚCTVÍ ZÁKAZNÍKŮ A REFERENCE

Desert Empire AG – Thermal, CA
Enrique Berriozabal, Manažer farmy
Email: berriozabal_enrique@yahoo.com
Telefon: 001-(760) 485-6431

Pomáhá pěstitelům ibišku jedlého zvyšovat zisky
Na jaře 2018, několik týdnů po zahájení sezóny pro pěstování ibišku jedlého se
Enrique rozhodl použít LALITHA 21® na poli s ibiškem (5 akrů, 2 ha) úplně náhodou:
došla mu hnojiva a stalo se, že měl jeden kanystr s prostředkem LALITHA 21® , který
mu poskytl obchodní zástupce společnosti ACELA BIOTEK. Následuje jeho
svědectví po úspěšné sklizni ibišku jedlého:

“Jsem velmi potěšen zázraky, které prostředek LALITHA 21® udělal s mými
ibišky. Ze svého 5 akrového (2 ha) pole jsem sklidil stejné množství ibišků
jako z 8 akrového (3,2 ha) v loňské sezóně. To bylo zvýšení výnosu o 60 %.
Prodal jsem svoje ibišky jedlé za velmi dobrou cenu, protože měly lepší
kvalitu, lepší chuť a lepší povrch. Byl jsem schopný rovněž snížit spotřebu
chemických hnojiv o 75 %. S výjimkou herbicidů na potlačení růstu plevele,
jsem nemusel použít žádný pesticid po celou sezónu. Nebylo to vůbec
potřeba. Nejrůznější škůdci jako by byli zapuzování prostředkem LALITHA
21®. Když jsem připravoval pole na další sklizeň, všiml jsem si, že půda se
zdála mnohem vlhčejší a méně zhutněná. S prostředkem LALITHA 21® se
těším na další úspěšnou sklizeň.”

* Když se mě ptali, proč mám rád dieselové
náklaďáky: 123 přepravek ze 3 akrů (1,2 ha)
#LALITHA 21
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Desert Empire AG – Thermal, CA
Enrique Berriozabal, Manažer farmy
Email: berriozabal_enrique@yahoo.com
Telefon: 001-(760) 485-6431

Zachraňuje úrodu sladké papriky
Málem musel vzdát sklizeň sladké papriky na podzim 2018 kvůli vysokým
ztrátám sazenic. Bylo třeba znovu dosadit 50 % sadby. Enrique se rozhodl
pro přípravek LALITHA 21® jako k poslední možnosti, jak ošetřit sazenice
před přesazováním. Výsledkem bylo, že Enrique byl schopný zachránit úrodu
a získat zpět svoji investici. Enrique o přípravku LALITHA 21® řekl následující:

“Jako malý zemědělec jsem sazenice, které jsem kupoval od místní pěstírny
dostal v horší kvalitě a často s nakaženými kořeny houbovou hnilobou.
Musel jsem udělat tři přesazování a přišel jsem tak o 50 % sadby, kterou
jsem musel nahradit. Myslel jsem, že budu muset všechno vzdát, protože
propásnu sklizňové období, když Anthony z Acela Biotek mi navrhl, abych
sazenice ošetřil přípravkem LALITHA 21® před přesazováním. Udělal jsem to a
počkal týden, než jsem zahájil přesazování sazenic na pole. Všechny ošetřené
sazenice přežily a u mnoha se objevil časný květ. Díky prostředku LALITHA
21® jsem měl dobrou sklizeň sladké papriky a byl jsem schopen dostat moji
papriku na trh bez výpadku. Většina mých rostlin sladké papriky přežila přes
chladné období v prosinci zde v Coachella Valley bez jakéhokoli poškození
mrazem. Sladká paprika pěstovaná po ošetření přípravkem LALITHA 21® byla
velice chutná a vypadala velmi zdravě. Byla patrně nejlépe vypadající na
mém stánku. Jsem velice spokojený s výsledky. Proto budu dále používat
prostředek LALITHA 21® na všechny své plodiny.”
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VÝVOJ TECHNOLOGIE LALITHA 21®
Technologie společnosti Acela Biotek, LALITHA 21®, byla vyvinuta na
Michigan State University a ochráněna dvěma U.S. patenty. Celosvětová
exkluzivní licence této technologie je nyní majetkem společnosti Acela Biotek.
Autory technologie jsou mezinárodně uznávaný mikrobiolog Dr. C.A. Reddy a
Dr. Lalithakumari Janarthanam, významná mikrobioložka a patoložka rostlin.
Technologie byla ověřena extenzivními polní pokusy po dobu 10 let. Dnes
Dr.Lalithakumari Janarthanam pokračuje ve vývoji produktů společnosti Acela
Biotek v našich laboratořích.

Leden 2006

Dr. C.A. Reddy a Dr. Lalithakumari
Janarthanam začali izolovat mikroorganismy
na Michigan State University, které vytvořily
základ technologie Sumagro

Únor 2009

Technologie byla
jménem Sumagro

Prosinec 2011

Technologie získala cenu Popular Science
Grand Prize Award pro své široké využití

Září 2014

Udělen první U.S. patent

komercializována

pod

Srpen 2016

Acela Biotek získala celosvětovou exkluzivní
licenci pro Sumagro od Michigan State
University

Duben 2017

Udělen druhý U.S. patent

Červen 2017

Technologie Sumagro přejmenována na
LALITHA 21® jako pocta jednomu z vynálezců

Listopad 2017

LALITHA 21® byla zapsána do seznamu
OMRI
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LABORATOŘE ACELA BIOTEK
Technologie stojící za prostředkem LALITHA 21® byla vynalezena na
Michigan State University mikrobiologem Dr. C.A. Reddy a Dr. Lalithakumari
Janarthanam, mikrobioložkou a patoložkou rostlin. Technologie byla ověřena
extenzivními polními pokusy po dobu 10 let. Dnes Dr. Lalithakumari
Janarthanam pokračuje ve vývoji produktů společnosti Acela Biotek v našich
laboratořích.

V laboratořích Acela Biotek jsou mikroorganismy jednotlivě identifikovány,
čištěny a funkčně charakterizovány a zkoušeny s využitím širokého spektra
zemědělských plodin. Náš tým vědců a průmyslových expertů strávil přes
deset let identifikací a zkoušením nejlepších kombinací mikroorganismů. Tým
společnosti Acela Biotek neustále analyzuje nové vzorky půdy, aby vyvinul
lepší a odolnější kombinace mikroorganismů vhodné pro všechny druhy
zemědělských plodin a všechny podmínky v půdě.
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PŘEHLED VÝHOD PŘÍPRAVKU LALITHA 21®
SNIŽUJE SPOTŘEBU CHEMICKÝCH HNOJIV O 50 %

Ve všech pokusech bylo dávkování chemických hnojiv sníženo nejméně o
50%. Farmy ušetří nejenom na nákladech na hnojiva a pesticidy, ale mohou
se ochránit před negativními dlouhodobými účinky chemického poškození
jejich zemědělské půdy a přilehlých oblastí.

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY O 40 % A VÍCE

V pokusech, kde byl použit prostředek LALITHA 21® byla úspěšně snížena
spotřeba vody a dále se významně zvýšilo zadržování vody v půdě.
Vezmeme-li v úvahu rostoucí cenu vody, přípravek LALITHA 21® může
přispět k dlouhodobým úsporám nákladů.

ZVYŠUJE VÝNOSY AŽ O 200 %

Kromě toho, že použití přípravku snižuje potřebu aplikace chemických hnojiv
a pesticidů, došlo u rostlin ošetřených přípravkem LALITHA 21® k výraznému
zvýšení výnosu díky zlepšenému příjmu živin, lepšímu vývoji kořenového
systému a zlepšené kvalitě půdy.
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