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W jakiej formie i jak stosować Astvit jako ukorzeniacz i mikoryzę? 
 
Aby stosować ASTVIT przy wysiewie nasion do przepikowania roślin należy do kuwety 
wielkości 0,5m x 0,5m x 0,05m wypełnionej podłożem organicznym wprowadzić poprzez 
wymieszanie 1-3 łyżek stołowych (słabe podłoża 3 łyżki stołowe) sypkiego ASTVIT-u, 
nawadniać i po 3 tygodniach przepikować w nowe, uprzednio przygotowane miejsce  
z ASTVITem. 
 
Stosując ASTVIT jako ukorzeniacz należy przed włożeniem rośliny do uprzednio 
przygotowanego dołka wymieszać małą ilość sypkiego ASTVITu wokół dołka i wsadzić 
roślinę. Wprowadzając roślinę do dołka i zasypując roślinę ziemią rozsypujemy dodatkowo 
jeszcze małą ilość sypkiego ASTVITu i zagrzebujemy go z ziemią. Mikroorganizmy 
ASTVITowe mając podłoże organiczne mikoryzują system korzeniowy zastępując w całości 
mikoryzę.  
 
Chcąc zaszczepić mikoryzę w rosnących już roślinach wprowadzamy sypki nawóz ASTVIT poprzez 
wykonanie otworków na głębokości 5cm w nierównych odległościach wokół pnia drzew, krzewów, 
itp. i wsypujemy po 1 łyżeczce sypkiego ASTVITu do każdego otworu, zasypując je ziemią oraz 
obficie podlewając wodą. Procedurę tą w zależności od zasobności gleby wykonujemy 1-3 razy w 
roku. Przy mniej organicznych podłożach dajemy wody mniej a częściej. ASTVIT sypki rozkłada się 
w podłożu od 3 do 6 miesięcy w zależności od zasobności podłoża i warunków klimatycznych 
(temperatura, wilgotność). Do prac pielęgnacyjnych zalicza się również nakłuwanie podłoża, hakanie 
oraz aeracja trawnika, w celu dostarczenia tlenu mikroorganizmom tlenowym oraz umożliwienie 
uwolnienia się z podłoża gazów. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


