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Czy dodawanie melasy lub gnojówki z pokrzyw do roztworu astvitu to dobry pomysł? 
Czy takimi roztworami można dokarmiać dolistnie czy tylko normalnie podlewać? 
 

 
Roztwór ASTVITu zalecamy mieszać tylko i wyłącznie z melasą, proszę go nie mieszać  
z innymi środkami. Owszem, możliwe jest stosowanie jednocześnie z ASTVITem wszelkich 
naturalnych środków jak wspomniana gnojówka z pokrzyw (choć nie ma takiej potrzeby), 
jednak proszę stosować je naprzemiennie i nie mieszać ze sobą w jednym zbiorniku. 
Natomiast melasa dodana do roztworu ASTVITu na 15-20min przed opryskiem 
dokarmiającym dolistnym 5-krotnie zwiększy nam liczbę zawartych w nim 
mikroogranizmów, dla których jest ona naturalną pożywką. Proszę zadbać o to aby podłoże 
miało wilgoć - przed dokarmianiem dolistnym podłoże należy zwilżyć, a dokarmianie 
dolistne przeprowadzać tylko ASTVITem z w/w dodatkiem melasy i nie mieszać go z innymi 
środkami w opryskiwaczu. Ok. 6 godzin po zabiegu dokarmiającym dolistnym nie powinno 
padać. Jeśli padało, produkt ten zostanie wchłonięty przez roślinę poprzez system korzeniowy 
– jeśli jest konieczność, powtórzyć oprysk po deszczu. Polecamy także, aby w okresie 
jesiennym wprowadzać dużo organiki w podłoże, gdyż czym więcej jest w nim organiki tym 
większa możliwość zaszczepienia życia biologicznego. Może to być każdy przefermentowany 
odpad organiczny czyli komposty, oborniki. 
 
ASTVIT z melasą proszę stosować do dokarmiania dolistnego - stężenie 3-krotnie silniejsze 
(300ml na 2 litry wody) nie tylko dokarmia ale i zapewnia pełną ochronę biologiczną roślin. 
Należy opryskiwać nim także podłoże w celu zaszczepienia życia biologicznego, 
zlikwidowania procesów gnilnych w podłożu, itp. Przefermentowaną gnojówkę używać  
w rozcieńczeniu 1:10; a pokrzywę 1:15 – do podlewania, nie mieszając tego 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 


