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Chciałbym prosić o opinię jak uratować kwiaty w naszym domu. Jakiś czas temu na 
"palmie" pojawiły si ę białe robaczki, które wraz z wiekiem stały się czarne. Zniszczyły 
nam 90% liści nim udało się nam je na jakiś czas pousuwać. Jednak pojawiły się 
ponownie i to nie tylko na tym kwiecie ale również na innych, przez co nasze obawy o nie 
wzrosły o 1000%. Nie wiem co to za robactwo i czym je zwalczyć. Kiedyś użyliśmy 
jakiegoś nawozu co to miał je zlikwidować ale na nic to się zdało. Polecano nam 
przecieranie denaturatem czy nawet coca-colą ale jakoś nie mam zaufania. (...) 
 

 
 
 
 
Zalecamy z Astvitu koncentratu płynnego zrobić roztwór w proporcji 5 zakrętek na 0,6l wody 
lub 500ml na 2L wody do przeprowadzenia oprysku interwencyjnego, w celu pozbycia się 
robactwa. Dawka ta jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów roślin. Zanim jednak przystąpi 
Pan do oprysku doskonałym sposobem na zwiększenie zawartych w Astvicie 
mikroorganizmów, które zajmą się całą pracą będzie rozpuszczenie w małej ilości wody  
2 łyżeczek cukru, a następnie dolanie tego do opryskiwacza na wspomniane 2L roztworu  
i pozostawienie go na 20 min. Po tym czasie wykonujemy oprysk na liście, na ich spodnią 
część oraz na podłoże. Dodany cukier w takiej formie jest doskonałą pożywką dla 
mikroorganizmów, dzięki czemu ich liczba w tym czasie wzrasta pięciokrotnie. Proszę zadbać 
o to aby podłoże miało wilgoć a oprysk wykonać rano i wieczorem. Następnie proszę 
obserwować czy w kolejnych dniach będą już widoczne efekty. Jeśli okaże się, że robactwo 
jest wyjątkowo uciążliwe proszę powtórzyć oprysk ponownie w tych samych proporcjach. 
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- Potwierdzające 
zgodność z Ustawą 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


