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W zeszłym roku tak na próbę podlałem ok. 10 metrów kwadratowych pola z czosnkiem większą ilością 
wody. Niestety czosnek na tej części pola mi zgnił. Czy da się ASTVITEM "naprawi ć" te pole? Jak go 
zastosować? Ile czasu musi minąć by można było znowu tam posadzić czosnek? 
Tomasz [02.06.2015] 
 
Witam, podłoże musi być przepuszczalne i wolne od chorób grzybowych. Korzystnie jest, 
jeśli nie wprowadziliśmy uprzednio do podłoża przefermentowanych oborników, wprowadzić 
kompost albo torf, aby umożliwi ć podłożu częściowe rozłożenie masy organicznej, 
umożliwiającej mikroorganizmom zaszczepienie się w podłożu. W wodzie i w stale 
wilgotnym podłożu jest niebezpieczeństwo chorób grzybowych i czosnek w takich podłożach 
nie będzie zdrowo rósł. Zakażone pleśnią podłoże uprzednio wysuszone należy wymieszać  
z ASTVITem - koncentratem sypkim, najlepiej 100%-200% dawki jak zalecamy tzn.  
2-4kg/40m2, dobrze mieszając, na głębokości do 10cm. Podłoże zostawić na kilka dni lekko 
nawilżając. Dobrze byłoby przez kilka dni również podłoże nakłuwać widłami w celu 
wprowadzenia powietrza dla rozmnażających się mikroorganizmów. Wczesna i chłodna 
wiosna z dostateczną ilością opadów oraz ciepłe lato sprzyjają rozwojowi czosnku. Duże 
upały i susza w lecie przyspieszają dojrzewanie ale również ograniczają wielkość plonu. Do 
rozwoju systemu korzeniowego i liści konieczna jest dostateczna ilość opadów lub 
nawadnianie podczas suszy. A więc - woda jest niezbędna i uprawiając czosnek należy stale 
kontrolować podłoże, a efekty same przyjdą. Pozdrawiamy ASTVIT. 
 

Zezwolenie na 
wprowadzenie do 

obrotu jako środek 

poprawiający 
właściwości gleby 

"ASTVIT" wydane 
przez MR 

Nr G-134/10 

* 

Decyzja zezwolenia 

do obrotu wydana 
przez MRiRW 

Nr299/12 jako 

"Nawóz organiczny 
ASTVIT - nawóz 

płynny" 

* 

CERTYFIKAT Nr 

Z/13/20129/15/PC  
(nawóz płynny) 

Z/13/20128/15/PC 

(nawóz sypki) 

- Potwierdzające 

zgodność z Ustawą 
o nawozach 

i nawożeniu 
PCBC S.A. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


