
Przed użyciem wstrząsnąć.
Chronić przed zamrażaniem.

Wymiana podłoża nie jest konieczna

Biohumus vital Storczyk to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie biologiczne gleby, poprawia 
jej strukturę i zwiększa ilość składników pokarmowych. Wspomaga dynamiczny rozwój wymagających 
doniczkowych roślin o bogatym kwiatostanie. Regularnie stosowany gwarantuje długie i obfite kwitnienie.

ZAKRES STOSOWANIA: w uprawie roślin ozdobnych (storczyków).

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej.

Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. Podczas stosowania zachować 
podstawowe środki ostrożności. W przypadku dostania się środka do oczu przemyć je 
czystą wodą. Używać odzieży ochronnej, a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.

Środka nie należy stosować: na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, 
zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu; łącznie ze środkami 
ochrony roślin. Zwierzęta gospodarskie nie mogą mieć dostępu przez co najmniej 21 dni  
do gruntów, na których zastosowano HUMVIT-EKO dla roślin ozdobnych z liści  
i kwitnących, jak również być żywione roślinami pozyskiwanymi z takiego gruntu, 
zebranymi w ciągu 21 dni od zastosowania środka. Zakazuje się kontaktu ww. zwierząt  
ze środkiem lub opakowaniem po tym produkcie.

Zachowuje swoje cechy nawozowe przez czas nieograniczony, zalecane jest jednak zużycie 
w okresie 3 lat od daty produkcji.

Regularne stosowanie produktów Biohumus vital zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój 
roślin, poprawia ich kondycję oraz zwiększa odporność na choroby.

stosuje się rozcieńczenie 20–100 ml produktu na 1 litr wody; dla roślin  
w pełni rozwoju o dużej masie liści i kwiatów – stosować roztwór 
środka  w rozcieńczeniu 1:1. 

Zaleca się raz na tydzień zanurzyć całkowicie doniczkę ze storczykiem 
na 45 minut w kąpieli przygotowanej z roztworu, a następnie odsączyć 
nadmiar, postawić doniczkę w miejscu o dużym nasłonecznieniu.  
Twój storczyk kilkakrotnie w roku obsypie się kwiatami.

Dla utrzymania dobrej kondycji roślin zaleca się stosowanie środka 
przez cały rok.

Storczyki

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej 0,03% (m/m); 
zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,02% (m/m); zawartość potasu  
w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,03% (m/m); postać ciekła, w formie zawiesiny.  
* Środek poprawiający właściwości gleby pn. „HUMVIT-EKO dla roślin ozdobnych z liści  
i kwitnących” został wytworzony z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,  
o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi  
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300, z 14.11.2009, str. 1).

* DECYZJA MRiRW Nr G – 405/13 z dnia 29 listopada 2013  r. * Środek 
poprawiający właściwości gleby o nazwie „HUMVIT-EKO dla roślin ozdobnych  
z liści i kwitnących” został zakwalifikowany przez IUNG – PIB w Puławach  
do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Produkt został umieszczony w wykazie 
nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych  
do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/244/2014.
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