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 pro zahradnické
ošetřovací práce
100%

přírodní

Zahrada

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.
FLORA Vital zahrada umožňuje rychlou regeneraci
půdy, vyšší výnosy lepší kvality a zlepšení efektivity
hospodaření.
Používání Efektivních mikroorganismů příznivě ovlivňuje
• regeneraci půdy
• pěstování rostlin
• skladování zemědělských plodin
• výrobu zahradnických substrátů
• zvyšování humusu v půdě
• omezení až postupné odstranění umělého hnojení
a používání pesticidů
• zvýšení výnosu a zlepšení kvality plodů
Distributor: Biofond s.r.o., U libeňského pivovaru 1332/1,
Praha 8 – Libeň, 180 00, Česká republika
www.biofond.cz
biofond@biofond.cz
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 ZAHRADA 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.
Flora Vital Zahrada je přípravek pro zahradnické ošetřovací
práce. Díky obsahu Efektivních mikroorganismů zajišťuje
harmonický rozvoj rostlin ve zdravém prostředí.

Mezi přínosy aplikace přípravku patří:
Kyprá a úrodná půda.
Silný rozvoj kořenů.
Lepší vstřebávání hnojiva.
Krásné zbarvení květů.
Chutné ovoce a zelenina.
Dokonalý kompost.

Způsob použití:
Zálivka
Zředěný roztok s vodou v poměru 1:100, např. 10 ml Flora
Vital ZAHRADA na 1 litr vody. Získaným roztokem zalévat
rostliny od jara do konce podzimu každých 7-14 dní.
Postřik
Zředěný roztok s vodou v poměru 1:10, např. 100 ml
Flora Vital ZAHRADA na 1 litr vody. Získaným roztokem
postřikovat rostliny od jara do konce podzimu každých 7-14
dní.
Vydatnost:
1 litr Flora Vital ZAHRADA na 250 m2 plochy při zachování
výše uvedeného dávkování.
Moření semen
Semena namáčíme ve vodním roztoku 1:5 (200 ml preparátu
na 1 litr vody) po dobu několika desítek minut.
Sadba rostlin s odkrytým kořenovým
systémem
Přímo před výsadbou je vhodné namočit kořeny v roztoku
1:20 (50 ml preparátu na 1 litr vody).
Poranění a poškození rostlin
Postříkat poškozená místa roztokem 1:10 (100 ml preparátu
na 1 litr vody).
Kompostování:
Při každém přidávání materiálu do kompostu je vhodné jej
navlhčit roztokem 1:20 (50 ml preparátu na 1 litr vody)
a důkladně upěchovat, aby nedocházelo k přísunu kyslíku.
Kompost lze také zakrýt fólií nebo vrstvou posekané trávy.

