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Jak należy podlewać rośliny sypkim Astvitem tzn. czy oprócz powstałego roztworu trzeba 
wlać do doniczki nierozpuszczoną część w postaci stałej? 
Po drugie czy można łączyć nawożenie Astvitem z nawożeniem innymi nawozami 
organicznymi lub sztucznymi? 
 
Aby podlewać rośliny ASTVITem należy zrobić roztwór wodny, który jest nawozem 
dokorzennym. Do 10 litrowej konewki wsypać 4 płaskie łyżki stołowe nawozu sypkiego 
ASTVIT i zalać wodą. Zostawiamy go na kilka godzin, aby nasączył się i po części rozpuścił. 
Nawóz jest suchy i jak zalejemy go wodą uniesie się na powierzchnię wody. Po kilku 
godzinach opadnie na dno i gotowy jest do dokarmiania roślin, do podlewania. Przed 
podlewaniem za każdym razem roztwór wymieszać, aby nierozpuszczalna część, czyli tzw. 
maź, została wprowadzona do podłoża. W mazi jest siedlisko mikroorganizmów, które to przy 
wzruszeniu gleby np. haczką zostają wprowadzone do podłoża i przy dostarczaniu powietrza 
oraz wody rozmnażają się. Mikroorganizmy nie znoszą światła dziennego, dlatego należy od 
czasu do czasu podlewając rośliny roztworem z sypkiego ASTVIT-u wzruszyć glebę, dzięki 
czemu wprowadzamy maź głębiej. Część organiczna nie rozpuszcza się, tylko poprzez 
wprowadzenie do gleby rozkłada się w podłożu. Przed pielęgnacją chorych roślin należy 
wprowadzić do podłoża ASTVIT sypki. Jest to nie tylko nawóz posiadający makroskładniki i 
mikroelementy, ale i szczepionka życia biologicznego, które wprowadzamy do podłoża. 
Mikroorganizmy mikoryzują system korzeniowy - zabezpieczają przed chorobami 
grzybowymi. ASTVIT zastępuje w pełni Mikoryzę i na dodatek dokarmia rośliny. 
Mikroorganizmy ASTVITowe mikoryzują system korzeniowy, próchnicują glebę sprawiając, 
że jest bardziej przepuszczalna i chłonna składników odżywczych, przekazują wybiórczo 
roślinie co potrzebuje, oraz wiążą azot z powietrza tzw. azotobakter. Wszystko to funkcjonuje 
w sytuacji, jeśli nie wprowadzamy do podłoża nawozów mineralnych, czyli nie mieszamy 
ASTVITu z chemią. Nawozy organiczne - czysto organiczne możemy mieszać z ASTVITem. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


