
Etiketa/příbalový leták

Symbivit BYLINKY

pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: Symbiom, s.r.o., 56301 Sázava 170

Číslo rozhodnutí o registraci: 3515

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Vlastnost: Hodnota:

Vlhkost v % max. 15,0
Počet spor endomykorhizních hub rodu Rhizophagus v 1 ml min. 50

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky): 
kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

Základní charakteristika výrobku:
Symbivit BYLINKY je pomocný rostlinný přípravek určený k vytvoření mykorhizní symbiózy 
mezi kořeny hostitelské rostliny a endomykorhizními houbami z řádu Glomales. Vytvořená 
mykorhiza umožňuje lepší příjem vody a živin (zejména fosforu a draslíku) a jejich 
efektivnější dodání rostlinám. Rostliny ošetřené přípravkem Symbivit BYLINKY se lépe ujímají 
při výsadbách a vykazují celkové zlepšení růstu a větší odolnost vůči nepříznivým vlivům 
životního prostředí (sucho, přesazení apod.).

Rozsah a způsob použití:
Vhodný především pro BYLINKY, jako např. levandule, rozmarýn, máta, bazalka, tymián, 
mateřídouška, majoránka, šalvěj, petržel aj., dále pro plodovou zeleninu (rajčata, papriky, 
okurky atd.), většinu kvetoucích, okrasných a pokojových rostlin. 

Nevhodný pro: orchideje, rostliny čeledí brukvovité (např. brokolice, květák, zelí, kapusta 
aj.), merlíkovité, laskavcovité (cukrová řepa, špenát), hvozdíkovité aj.

Aplikace a dávkování:
Přípravek musí přijít do kontaktu s kořeny rostlin. Dávkujte 15 g na rostlinu. Přípravek 
nasypte ke kořenům a vysaďte rostlinu. Ošetření vzrostlých rostlin se provádí při přesazování 
nebo vyhloubením několika děr okolo rostliny, do kterých se aplikuje 15 g přípravku. 
Přípravek se může smíchat s pěstebním substrátem v množství 10 kg/m3 substrátu. Při 
plošné aplikaci zapravte 3 cm pod povrch před setím, v dávce 150 g/m2.

Upozornění:
Vyvarujte se použití systemických fungicidů v průběhu prvních tří týdnů po aplikaci např. 
Benlate, Fundazol, metylbromid. Přehnojování, zejména superfosfátem, a dlouhodobé 
přelévání kultur omezuje účinnost přípravku.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při používání přípravku nejezte a nepijte. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou, popř. 
vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží omyjte vodou. Neobsahuje geneticky upravené 
organismy. Nezanechává škodlivé zbytky v půdě.

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

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 24 měsíců od data výroby

Výrobek se dodává balený. Hmotnost balení:
Jiný způsob balení může být dohodnut mezi výrobcem a odběratelem

Číslo výrobní šarže: Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 

834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů.


