
E t i k e t a

ECTOVIT BONSAI, pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: Symbiom, s.r.o., 56301 Sázava 170
Číslo rozhodnutí o registraci :   3533

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:
Vlastnost :                                             Hodnota :
Počet infekčních jednotek ektomykorrhizní houby v litru  min.                            1,8x103

Hodnota pH                                                                                                            4,0 až 6,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg přípravku): kadmium 1,0; olovo 
10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.    

Ectovit Bonsai je pomocný rostlinný přípravek určený k vytvoření přirozené ektomykorhizní 
symbiózy mezi kořeny rostlin a prospěšnými půdními houbami. Vytvořená mykorhiza 
umožňuje lepší příjem vody a živin (zejména fosforu a draslíku) a jejich efektivnější dodání 
rostlinám. Ectovit Bonsai je gelové konzistence, obsahuje živé sterilně napěstované podhoubí 
ektomykorhizních hub. 

Rozsah a způsob použití:
Vhodný pro: borovice, jedle, smrky, modříny, cedry, habry, javory, buky, duby, lípy, topoly,
vrby aj. pěstovaných jako bonsai. 
Nevhodný pro: některé okrasné jehličnany, např. túje, tis, jalovec, cypřiše, araukárie, jinany a sekvoje. 
Pro tyto jehličnany a ostatní listnaté stromy použijte přípravek SYMBIVIT BONSAI. Pro 
vřesovcovité rostliny (např. rododendrony a azalky) použijte přípravek RHODOVIT BONSAI .

* úplný seznam rostlin dostupný na www.symbiom.cz

Aplikace a dávkování:
Přípravek musí přijít do přímého kontaktu s kořeny rostlin. Aplikace se provádí přímým pokrytím kořenového 
balu přípravkem, nebo pomocí injekční stříkačky. Dávkujte 5 ml na kořenový bal o objemu 0,5 l. Přípravek se 
musí spotřebovat ihned po otevření, není možné jeho další skladování. 
Není možné rostlinu předávkovat - vyšší dávka zajistí lepší rozvoj mykorhizy. 

Upozornění
Vyvarujte se použití systemických fungicidů v průběhu prvních tří týdnů po aplikaci. Nadměrná zálivka a 
přehnojování, zejména superfosfátem, omezuje účinnost přípravku.    

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte.
Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete 
reparačním krémem.

První pomoc:
Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití ihned kontaktujte lékaře. Při potřísnění 
pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte 
lékařskou pomoc.

Podmínky skladování
Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin a krmiv. 

Balení: Přípravek je dodáván balený. Hmotnost balení:

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené 
spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Doba použitelnosti: Za dodržení podmínek skladování je přípravek použitelný po dobu 1roku od data výroby.

Číslo výrobní šarže:                                                                                         Datum výroby:




