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Piszecie Państwo, że aby rozmnożyć pożyteczne organizmy w odżywce Astvit należy do 10 litrowego 
roztworu dodać rozpuszczoną uprzednio łyżeczkę cukru. Moje pytania brzmią następująco: 
- Po jakim czasie można tak dokarmione żyjątka używać do oprysku lub do podlewania? 
- Czy można dokarmiać melasą i czy jest to lepszy sposób niż cukrem? 
- Czy mikroorganizmy mogą zostać dodatkowo zasilone np.: świeżym sokiem z selera, czy cukier lub 
melasa będą w zupełności wystarczające? 
- Czy tak wzmocniona (nawet samym cukrem) odżywka nie będzie miała zbyt dużego stężenia? Jednym 
słowem, czy należy ją rozcieńczyć? 
Rafał [10.12.2014] 
 
Witamy serdecznie, Proszę pamiętać, że do 10 litrowego roztworu należy dodać rozpuszczoną 
uprzednio łyżkę, a nie łyżeczkę cukru. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Pańskie 
poszczególne pytania:  
Po jakim czasie można tak dokarmione żyjątka używać do oprysku lub do podlewania? 
- Po pół godziny po dodaniu rozpuszczonego cukru można już dokonać oprysku. Proszę 
jednak pamiętać aby w ciągu tych pół godziny kilkakrotnie zamieszać całość, aby zapewnić 
mikroorganizmom więcej tlenu do rozmnażania się. Po tym czasie należy zużyć cały roztwór, 
gdyż jeśli zostawimy go na dłużej niż godzinę rozpoczęłaby się wtórna fermentacja, dlatego 
proszę przygotowywać tyle roztworu do oprysku, ile w danym momencie Pan potrzebuje. 
Czy można dokarmiać melasą i czy jest to lepszy sposób niż cukrem? 
- Oczywiście jak najbardziej można dokarmiać melasą jeśli Pan posiada, będzie jeszcze 
lepszy efekt. 
Czy mikroorganizmy mogą zostać dodatkowo zasilone np.: świeżym sokiem z selera, czy 
cukier lub melasa będą w zupełności wystarczające? 
- Nie ma potrzeby dodawać nic innego oprócz cukru/melasy, które są potrzebne do 
rozmnażania mikroorganizmów a nie do ich dokarmiania. Sam roztwór ASTVITu zawiera 
wszystko to co jest potrzebne roślinie do jej dokarmienia, natomiast mikroorganizmy 
rozmnażamy po to, aby zwiększyć ich ilość, czyli im więcej mikroorganizmów tym szybciej i 
efektywniej dostarczają roślinie potrzebne jej składniki odżywcze. Dokładanie po procesie 
fermentacji jakichkolwiek pseudo-pożywek, nieprzefermentowanych dodatków, itp. nie jest 
korzystne. Stosowanie melasy/cukru jest wystarczające. 
Czy tak wzmocniona (nawet samym cukrem) odżywka nie będzie miała zbyt dużego 
stężenia? Jednym słowem, czy należy ją rozcieńczyć? 
- Tak jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie: nie zwiększamy stężenia środka a ilość 
mikroorganizmów w nim zawartych, a im więcej mikroorganizmów tym szybsze dokarmienie 
rośliny a nie większe stężenie samego środka. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


