Upozornění:
Bílý povlak kvasnicových vloček na povrchu je přírodním
jevem a nesnižuje kvalitu preparátu. Před použitím je
nutné obsah promíchat.
Pro úspěšnou aplikaci je nutné dodržovat tato doporučení:
• Skladujte při 12–15 °C na temném místě (chraňte před
sluncem).
• Pro ředění preparátů vždy používejte nechlorovanou vodu!
V případě použití vody z vodovodního řadu nechte vodu
odstát alespoň 24 hodin.
• Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.
• Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření
spotřebujte během 14 dní.

Pomocný rostlinný
přípravek určený
pro použití ve vinařství
100%

přírodní

Vinice

Produkty dodávané firmou Biofond jsou složené z živých
mikroorganismů a mají příznivý vliv na zvířata, lidi, přírodu
a životní prostředí obecně. Většina těchto mikroorganismů
se mimo jiné používá v oblasti zpracování a výroby potravin
a také v medicíně. Jejich bezpečnost je ověřena
dlouhodobým praktickým využitím.
Přípravek FLORA Vital VINICE zlepšuje fyzické, chemické
a biologické parametry půdy. Jeho používání znamená
kvalitnější plodiny při snížení nákladů na produkci.
• Vysoké výnosy a zdravé plody
• Zlepšení vzhledu, vůně a chuti plodů
• Silnější růst, životaschopnost a odolnost rostlin
• Dezinfekce půdy, rozklad jedů včetně pesticidů
• Zvýšení odolnosti na sucho, patogeny a škůdce
• Nižší náklady na produkci (omezení používání pesticidů
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a chemických hnojiv)

Dotazy a objednávky směrujte prosím na
certifikované obchodní zástupce nebo ústředí
firmy Biofond s.r.o.
Výrobce: Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
Trzcianki 6,024-123 Janowiec n/Wisla
Licence: EM RESEARCH ORGANIZATION JAPONSKO

www.biofond.cz

Všechny produkty Biofond mají hygienické atesty
a evropský certifikát pro použití v ekologickém
zemědělství a ochraně životního prostředí.

Bez syntetických aditiv

Flora Vital VINICE je přírodní prostředek obsahující
Efektivní mikroorganismy. EMTM jsou směsí „ prospěšných
mikroorganismů“, které mají probiotické a regenerační
vlastnosti. Tento koncept vytvořil a rozpracoval profesor
Teruo Higa z Japonska.

Technologie Efektivní mikroorganismy EM™ přináší:
• Vysoké výnosy a zdravé plody

Základní systém aplikací
Příprava (očkování) půdy
Dávka: Flora Vital Agro 100 litrů/ha
Způsob aplikace:
Na jaře nebo na podzim – minimálně 2 týdny před sázením
(za deště, pod mrakem nebo po západu slunce)
Pro aplikaci použít ředění s nechlorovanou vodou v poměru
1:300 až 1:500
Po aplikaci půdu otočit. Preparát nesmí zůstat na povrchu.

• Silné a četné květenství a růst plodů
• Zlepšení vzhledu, vůně a chuti plodů
• Silnější růst a životaschopnost rostlin
• Zlepšení kořenového systému
• Posilování odolnosti rostlin
• Dezinfekce půdy
• Vytlačování a následná likvidace patogenů a škůdců
• Zvýšení odolnosti na sucho, patogenů a škůdce
• Neutralizace vlivů sucha
• Rozklad jedů včetně pesticidů

Hlavní postřiky během vegetativního období
Dávka: Flora Vital Agro 50 litrů/ha
Způsob aplikace:
Na jaře a na podzim (za deště, pod mrakem nebo po západu
slunce)
Pro aplikaci použít ředění s nechlorovanou vodou v poměru
1:200 až 1:300
Postřik většími kapkami (ne mlžit)

• Optimalizace poměru uhlíku k dusíku
• Produkce antibiotik a jiných bio aktivních složek
• Zpřístupňování procesů zahnívání při skladování
zemědělských plodin
• Zrychlování procesu humifikace organické hmoty obsažené
v půdě
• Nižší náklady na produkci (omezení používání pesticidů
a chemických hnojiv

Doplňující postřiky
Dávka Flora Vital Agro 30 litrů/ha
4–6 x během vegetativního růstu
Dávka Flora Vital Zdraví rostlin 5 litrů/ha
2–3 krát během vegetativního růstu
Způsob aplikace
Aplikovat za deště, pod mrakem nebo po západu slunce
Postřik Flora Vital Zdraví rostlin spojit s postřikem
Flora Vital Agro
Dávky přizpůsobit momentálním potřebám
Ředit s vodou v poměru 1:200 až 1:300
První postřik brzo na jaře

