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Czy ma Pan jakieś wskazania odnośnie nawożenia ziemniaków i roślin z ogródka 
warzywnego: czosnek, pomidor i ogórek pod folią, bób, itp.? 
 

 
Przy sadzeniu ziemniaków proszę wprowadzić do otworków w glebie niewielkie ilości 
produktu sypkiego ASTVIT i zagrzebać lekko z ziemią, dotyczy to także czosnku - również w 
momencie sadzenia. W innych przypadkach wystarczy podlewanie roztworem nawozowym 
(4 łyżki na 10 litrów wody), albo dokarmianie dolistne zgodnie z naszą instrukcją (na stronie 
www w dziale O PRODUKCIE, opisane jest stosowanie koncentratu płynnego ASTVIT). 
Częstotliwość opryskiwania ziemniaków (jak i innych roślin) uzależniona jest od jakości  
i kondycji rośliny, będzie Pan widział, czy roślina jest zdrowa czy potrzebuje dokarmienia,  
a opryskując stężeniami od 3 do 5 -krotnie wyższymi zabezpieczamy m. in. przed stonką 
ziemniaczaną. 
 
- Ale gdy będę sadził sadzarką, bo sadzę około 20a - 30a to jak zrozumiałem zostaje mi 
tylko podlewanie? Czy można na to rozsiać nawóz inaczej? Bo jak rozumiem, istotą 
nawożenia ASTVITem jest nawożenie punktowe pod roślinę. No, chyba, że posadzę 
ręcznie uprzednio wsypując nawóz punktowo w rządki i przyprószając ziemią  
a następnie posadzę ziemniaki po staremu - ręcznie. To co Pan napisał przypomina mi 
sposób sadzenia mojego dziadka, który podobnie stosował nawóz kurzy i gołębi. 
Alternatywą zamiast podlewania będzie dla Pana robienie oprysków zamgławiających, aby 
spodnia część liści dostała pokarm, nie zapominając o podlewaniu zwykłą wodą aby 
korzenie/bulwy miały wilgoć. Istotą nawożenia w naszym przypadku jest zaszczepienie 
podłoża życiem biologicznym jakie ASTVIT posiada, z makroskładnikami  
i mikroelementami niezbędnymi dla rozwoju rośliny. Można ręcznie, jeśli to nie kłopot, ale są 
sadzarki zaprojektowane przez Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, gdzie przed 
wprowadzeniem ziemniaka wprowadza się nawóz, gdzieś na rynku na pewno są dostępne, ale 
jak wyżej pisaliśmy opryski bardzo dobrze dokarmiają roślinę. Nasi dziadkowie  
i pradziadkowie od zawsze wiedzieli co najlepsze. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


