
Pomocný rostlinný  
přípravek pro ošetření  
a ochranu půdy a rostlin

Bez syntetických aditivwww.biofond.cz Všechny produkty Biofond mají hygienické atesty  
a evropský certifikát pro použití v ekologickém  
zemědělství a ochraně životního prostředí. 

Přípravek Flora Vital Zdraví rostlin je zdravotně  
i ekologicky nezávadný. Protokol Zdravotního ústavu  
č. 6413/2013.
 
Distributor: Biofond s.r.o. 
Koperníkova 11, 120 00 Praha 2, Česká republika 
www.biofond.cz 
objednavky@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

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 ZDRAVÍ ROStLiN se používá k prevenci 
chorob rostlin a odpuzení hmyzu. Přípravek lze používat  
nejen na polích nebo zahradách, ale i k ochraně rostlin  
v květináčích.

Technologie Efektivní mikroorganismy EM™

• chrání rostliny před škůdci

•  chrání rostliny před chorobami a v nepříznivých 

podmínkách zmírňuje jejich průběh

•  působí na rostliny podpůrně, zvyšují jejich přirozenou 

odolnost

Zdraví rostlin100%
přírodní

RegiONáLNÍ  PRODejce



Flora Vital ZDRAVÍ ROStLiN 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 ZDRAVÍ ROStLiN je přípravek pro ošetření 
a ochranu půdy a rostlin před chorobami a škůdci 
složený z přírodních fermentovaných složek s Efektivními 
mikroorganismy EM™, který posiluje ochranu rostlin proti 
houbovým chorobám, zpomaluje rozvoj půdních patogenů  
a odpuzuje škodlivý hmyz. 

Charakter produktu zajišťuje bezpečnost při jeho používání. 
Účinek ve vztahu ke škůdcům atakujícím rostliny spočívá  
v jejich odpuzování. Eliminace chorob půdního původu pak 
spočívá v likvidaci patogenů z prostředí prostřednictvím 
osídlení, mimo jiné, probiotickými bakteriemi kyseliny 
mléčné.

V souladu s pravidly biologické konkurence nemá preparát 
Flora Vital ZDRAVÍ ROStLiN škodlivý účinek na rostliny 
a sklizeň a umožňuje výrazně omezit chemické prostředky 
používané k ochraně rostlin.

POužitÍ:

Při prevenci chorob a k odpuzení hmyzu se Flora Vital 
ZDRAVÍ ROStLiN používá v přímém postřiku na rostliny  
v roztoku 2 litrů přípravku a 400 l vody na 1 ha. 
Přípravek působí lépe v případě, že je půda náležitě 
zregenerována. Degradovaná půda je zdrojem mnoha 
chorob. Za účelem omezení počtu patogenů je vhodné 
zahájit proces regenerace půdy pomocí přípravku Flora Vital 
AgRO.  

Doporučujeme komplexní používání přípravků Flora Vital 
ZDRAVÍ ROStLiN a Flora Vital AgRO, např.: 2 litry Flora 
Vital ZDRAVÍ ROStLiN + 40 litrů Flora Vital AgRO + 400 
litrů vody v dávce na 1 ha plochy.

Při používání preparátu Flora Vital ZDRAVÍ ROStLiN (také 
ve spojení s postřikem Flora Vital AgRO) nevzniká žádné 
riziko spojené s konzumací a není tedy nutné dodržovat žádný 
bezpečnostní odstup mezi ošetřením a požitím plodin, jako je 
tomu u chemických postřiků.

Systematické používání Flora Vital ZDRAVÍ ROStLiN 
posiluje rostliny proti chorobám a škůdcům a jeho biologický 
charakter zajišťuje bezpečnost při častém postřiku na všech 
typech rostlin. 
 

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).  

•  Neužívejte společně s pesticidy a umělými hnojivy.

•  Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby.


