
uprawa

EM Naturalnie Aktywny

EM Efektywne Mikroorganizmy® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach 
probiotycznych i regeneracyjnych, opracowana przez profesora Teruo Higa z Japonii.

EM Naturalnie Aktywny to płynny nawóz organiczny z mikroorganizmami glebowymi. Preparat 
trwale poprawia strukturę i żyzność gleby oraz wzmacnia wzrost roślin. Zawiera skoncentrowana 
dawkę Efektywnych Mikroorganizmów, w tym Azotobakter.

Preparat w glebie działa kompleksowo. Pod jego wpływem zachodzą pożądane zmiany biochemiczne, 
które są kluczowe zarówno dla kondycji i żyzności gleby, jak i odporności i wzrostu roślin.

EM Naturalnie Aktywny umożliwia zatrzymanie negatywnych procesów gnilnych zachodzących 
w glebie i zastąpienie ich procesami próchnicotwórczymi.

EM Naturalnie Aktywny poprzez przetwarzanie materii organicznej i nieorganicznej obecnej w każdym 
typie gleby pozwala na utworzenie i utrzymanie pożądanej struktury gruzełkowatej. Zawarte 
w preparacie mikroorganizmy poprawiają przyswajalność i dostępność składników pokarmowych 
zarówno pochodzących z samej gleby jak i dostarczonych poprzez nawożenie.

Wyraźną korzyścią wynikającą z zastosowania preparatu jest stymulacja prawidłowego rozwoju 
systemu korzeniowego rośliny.

EM Naturalnie Aktywny ogranicza rozwój mikroorganizmów mających negatywny wpływ na rozwój 
roślin takich jak np. Fusarium. Preparat szczególnie polecany na gleby z pogarszającą się strukturą 
z przewagą monokultur i pozbawionych dobrej jakości nawożenia organicznego.

EM Naturalnie Aktywny to doskonałe narzędzie do zasilenia wszelkich typów upraw ze szczególnym 
uwzględnieniem osłabionych ozimin.

- najlepsza formuła na wiosnę! Ożywia glebę i wspomaga rośliny.
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Korzyści ze stosowania EM Naturalnie Aktywny na wiosnę:

Poprawa struktury gleby i zatrzymanie jej erozji

Hamowanie procesów gnilnych i przenoszenia chorób odglebowych (fusarium)

Poprawa dostępności i przyswajalności azotu (azotobacter) i innych składników pokarmowych

Ograniczenie wypłukiwania składników pokarmowych z gleby

Poprawa kondycji i zdrowia roślin, szczególnie osłabionych przymrozkami

Dawkowanie – wiosenne zasilenie gleby i upraw
EM Naturalnie Aktywny stosujemy zawsze w rozcieńczeniu z wodą i wykonujemy oprysk na glebę lub na 
rośliny i glebę. Istotne jest aby preparat wchłonął się do gleby. Ilość cieczy roboczej najlepiej dobrać do 
warunków atmosferycznych i wilgotności gleby. Opady deszczu w trakcie lub po zabiegu nie zmniejszają 
skuteczności preparatu i pozwalają na zmniejszenie ilości cieczy roboczej.

Minimalne rozcieńczenie preparatu z wodą to 1:10.

Dawkowanie na 1 hektar:
Zalecana ilość wody: od 200 litrów – duża wilgotność do 400 litrów przy niskiej wilgotności.
                                          Przeciętnie 300 litrów wody.

Uprawa przedsiewna gleby – od 20 do 40 litrów EM Naturalnie Aktywny.

Oprysk po wschodach roślin - 10 litrów EM Naturalnie Aktywny.

Oprysk na oziminy - 20 litrów EM Naturalnie Aktywny

Plantacje wieloletnie – podlanie lub oprysk rzędów – od 20 do 40 litrów EM Naturalnie Aktywny

Dodatkowe uwagi:
Dawka większa niż 20 litrów EM Naturalnie Aktywny polecana jest dla gleb zdegradowanych 
w których materia nie rozkłada się, lub rozkłada się w sposób gnilny, a gleba ulega erozji.

Dla stymulacji wzrostu i regeneracji roślin do preparatu EM Naturalnie Aktywny zaleca się dodatek 
preparatu Multi Grower w ilości 2-3 litrów na 1 hektar

Dla zwiększenia odporności roślin na atak chorób poleca się dodatek preparatu EM-5 w ilości 
2-4 litrów na 1 hektar

Preparatów EM nie należy stosować łącznie z preparatami grzybobójczymi i herbicydami. Jeśli to 
możliwe zaleca się wykonać zabieg EM na 7 dni przed lub 14 dni po zastosowaniu środków 
grzybobójczych i herbicydów.

Warto wykorzystać pozytywne oddziaływanie preparatów na rośliny w trakcie całej wegetacji 
uwzględniając okresy intensywnego wzrostu i warunków stresowych
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Sprawdź
nas!

Efektywne Mikroorganizmy to skuteczne narzędzie, które pozwala na uzyskanie
większych plonów o lepszej jakości przy zmniejszonych kosztach produkcji.

EM Naturalnie Aktywny nie zawiera 
dodatków mineralnych i GMO.
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