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).
• Doba použitelnosti je 6 měsíců od data výroby. Po otevření
spotřebujte během 14 dní.

Doplňková krmná směs
pro dospělé koně i hříbata
100%

přírodní

Koně

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.
Na mikrobiologické preparáty Fauna Vital koně reagují
velmi dobře. Vzhledem k delší době trávení v tenkém střevě
jsou koně citliví na mikrobiologické osídlení krmiva a jeho
skladbu. Preparáty Fauna Vital tento problém dokonale řeší.

regionální prodejce

Přípravek Fauna Vital Koně je registrován jako krmná
směs pro domácí a hospodářská zvířata pod číslem
CZ 801305-01.
Distributor: Biofond s.r.o.
Koperníkova 11, 120 00 Praha 2, Česká republika
www.biofond.cz
objednavky@biofond.cz

• Stabilizují mikrobiologické procesy.
• Zlepšují funkčnosti střev (prevence proti kolikám
a průjmům)
• Likvidují cizopasníky – mouchy
• Zlepšují efektivitu využití krmiva
• Zlepšují metabolismus
• Zlepšují stav – vzhled srsti
• Likvidují pach ve stájích
• Zrychlují hojení kožních infekcí a poranění
• Likvidují záněty, včetně zánětů spojivek
• Celkově zlepšují zdravotní stav

Dotazy a objednávky směrujte na certifikované
obchodní zástupce nebo přímo na specialisty
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

Fauna Vital koně 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.
Jen krmiva, zoptimalizovaná z pohledu mikrobiologického,
umožňují správný průběh fermentace a optimalizaci životních
funkcí. Preparáty Fauna Vital Koně dokážou řešit problém
bolestivých kolik, problém kopyt a všech chorobotvorných
jevů způsobených vnějšími činiteli. Procesy fermentace jsou
nastaveny pro optimální, zdravé trávení, což je možné pouze
v případě zdravého slepého střeva. Tam začíná ozdravný
proces s pomocí preparátů Fauna Vital Koně.
Doporučené dávkování
Chov hříbat
Bezprostředně po narození podat 2 – 5 ml Fauna Vital Koně
přímo na jazyk. První a druhý týden života podávat 2 x denně
Fauna Vital Koně a 10 g krmiva BOKASHI. Od třetího týdne
podáváme 20 g krmiva BOKASHI a 2 x denně 10 ml Fauna
Vital Koně. Od čtvrtého měsíce 2 x denně 20 – 25 ml Fauna
Vital Koně a 100 g krmiva BOKASHI.
Přídavek ke krmivu (dospělí koně)
Denní dávka pro dospělého koně je 2 x denně 25 – 35 ml
Fauna Vital Koně a 100 g BOKASHI. V případě koliky je
možno dávku zvýšit. Ve stresových situacích jako je např.
transport, zapojení do stáda nebo příprava k porodu,
podáváme 2 týdny před plánovaným nebo očekávaným
stresem dvojitou dávku Fauna Vital Koně a 500 g
BOKASHI.
Ošetření srsti a kůže
Postřik 10% roztokem Fauna Vital Koně (1 díl Fauna
Vital Koně a 9 dílů vody). Ošetření vytlačuje příčiny vzniku
infekce kůže i na poraněných a odřených místech. Předchází
zánětům spojivek.

Eliminace pachů, plísní a omezení zahnívání podestýlky
Postřik 10% roztok Fauna Vital Koně (1 díl Fauna Vital
Koně a 9 dílů vody).
Postřik stáje a kójí provádět důkladně s cílem osídlit
podlahy, stěny, stropy a zařízení užitečnými mikroorganizmy.
Zabráníme tím dominaci patogenů ve stáji.
V případě podestýlky z pilin je potřeba intenzivnější postřik.
V letním období mlžit celou stáj několikrát denně roztokem
při koncentraci 1 litr Fauna Vital Koně na 20 litrů vody.
Hygienizace výběhů a postrojů
Výběh postříkat s použitím 1 – 1,5 litru Fauna Vital Koně
/100 m2 v ředění umožňujícím postřik celé plochy. Zastřešená
místa postřikovat s použitím většího množství vody (10 litrů
vody na 100 m2). Pro venkovní aplikace použít 4 – 5 litrů vody
na 100 m2. Výborných výsledků lze dosáhnout při aplikacích
za deště nebo mžení.
Místa pro uskladnění postrojů a postroje samotné, zvláště
když jsou propocené, jakož i vybavení používané k ošetřování
koní postříkat 10% roztokem Fauna Vital Koně.
Ošetření pastvin
Aplikovat 3 až 4 x během sezóny. Pro první postřik v době
silného růstu trav použít 25 litrů Flora Vital Agro na 300 až
400 litrů vody. Pro každý další postřik postačí 15 litrů Flora
Vital Agro na 300 až 400 litrů vody.
Postřiky pastvin plní úlohu výživy pro rostliny, stimulují růst
trávy, eliminují plísně a rozkládají koňský trus.

