
Przed użyciem wstrząsnąć.
Chronić przed zamrażaniem.

Wymiana podłoża nie jest konieczna

Biohumus vital Uniwersalny to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie biologiczne gleby, poprawia 
jej strukturę i zwiększa ilość składników pokarmowych. Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu roślin 
domowych, ogrodowych oraz warzyw i owoców.

ZAKRES STOSOWANIA: w uprawie warzyw oraz roślin ozdobnych (rośliny doniczkowe, balkonowe, rabatowe,  
krzewy i drzewa ozdobne oraz trawniki).

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 UNIWERSALNY, 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 1:10 i mniejsze, nawet 1:1 – zależnie od stanu  
gleby czy podłoża i potrzeb roślin; HUMVIT–EKO UNIWERSALNY  
rozcieńczyć w wodzie w stosunku zależnym od potrzeb i podlewać  
po siewie, 2 tygodnie po pikowaniu i każdej przerywce oraz na 
początku wzrostu głównego plonu;

podlewać bez rozcieńczania wokół roślin preparatem w ilości 
80–150 ml na roślinę, w zależności od jej wielkości, rodzaju i wieku. 
Późniejsze podlewanie rośliny wodą pozwoli rozprowadzić składniki 
w głąb podłoża, bliżej korzenia, dając spodziewany efekt. Podlewanie 
można powtórzyć zależnie od kondycji rośliny i stanu gleby, 4–5 razy 
w sezonie, nie częściej jednak jak raz na dwa tygodnie. Podlewać wodą 
niezależnie, według dotychczasowych potrzeb rośliny;

stosuje się rozcieńczenie 1:10 i mniejsze, nawet 1:1 – zależnie do stanu  
roślin; HUMVIT–EKO UNIWERSALNY rozcieńczyć w wodzie w ilości  
zależnej od potrzeb, podlewać po ruszeniu wegetacji lub po posadzeniu 
roślin oraz co 7–10 dni w czasie kwitnienia;

stosuje się rozcieńczenie 1:10 i mniejsze, nawet 1:1 – zależnie od stanu  
roślin; HUMVIT–EKO UNIWERSALNY rozcieńczyć w wodzie w ilości  
zależnej od potrzeb i podlewać co najmniej 2 razy w roku, 
rozprowadzając roztwór pod koroną drzew i krzewów, intensywniej 
podlewać w okresie wzmożonej aktywności szkodników, 
drobnoustrojów i grzybów chorobotwórczych;

stosuje się rozcieńczenie 1:10 i mniejsze, nawet 1:1 – zależnie  
od stanu roślin; HUMVIT–EKO UNIWERSALNY rozcieńczyć w wodzie 
w proporcjach zależnych od potrzeb i rozprowadzić równomiernie  
na powierzchni trawnika, zabieg wykonywać co najmniej 2 razy w roku.
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WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: zawartość azotu całkowitego (N), co najmniej  
0,03% (m/m); zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,03% (m/m); 
zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,04% (m/m); postać ciekła, w formie 
zawiesiny. * Środek poprawiający właściwości gleby pn. HUMVIT-EKO UNIWERSALNY 
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 – 404/13 z dnia 29 listopada 2013 r.  
* Środek poprawiający właściwości gleby o nazwie HUMVIT-EKO UNIWERSALNY 
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/242/2014.
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