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Posiadam odmiany ziemniaków denar, vineta, red fantasy - areał 4 ha. W nawiązaniu do dzisiejszej 
rozmowy o ziemniakach podaje co zastosowałem: - po żniwach poplon z gorczycy 
- na jesień 4 q/ha polifoski 8 i 1 q/ha soli potasowej 
- na wiosnę 2 q/ha mocznika 
- zaprawa prestige 
- na chwasty mistral 70 WG 24 dk/ha - po jego użyciu bardzo mocno przyżółkły, miejscami przypalone 
(zwłaszcza vineta) 
- titus 25 WG 30 g/ha 
- dokarmianie verduro 3,75 l/ha 
- asahi SL 0,5 l/ha 
Dziś wysłałem Państwu próbki mojej ziemi. 
Andrzej [07.06.2015] 
 

Witam. Próbka ziemi z pod ziemniaków, którą przysłał nam Pan wygląda następująco: 
zasolenie EC=0,942, pH~6,10. Pomimo tego, że wprowadził Pan nawozy mineralne, 
ziemniaki nie są w pełni dokarmione, a ponadto nawozy mineralne, środki ochrony roślin oraz 
herbicydy zmniejszają ilość mikroorganizmów w podłożu. Nie zastanawiałbym się za dużo, 
zaraz po deszczach należałoby przynajmniej 1x zrobić oprysk dolistny (dokarmianie dolistne) 
na 1ha - 90 litrów klarownego ASTVIT-u w opryskiwaczu 600 litrowym – 510L. woda + 90L 
ASTVIT klarowny. Po 1 tygodniu obserwować rośliny i zastosować zmniejszoną dawkę na 
1ha - ilość cieczy użytkowej 300L. (45 litrów ASTVIT klarowny + 255L woda), również na 
wilgotne podłoże po deszczach. Do każdego opryskiwacza, po wprowadzeniu wody oraz 
koncentratu klarownego ASTVIT, - 0,5 godziny przed zabiegiem należy wprowadzić do 
opryskiwacza uprzednio rozpuszczony w 5L wody 1kg cukru, kilkakrotnie mieszając 
mieszadłem opryskiwacza, w celu 5-krotnego powiększenia się ilości mikroorganizmów 
zawartych w opryskiwaczu. Częstotliwość zabiegów uzależniona jest od kondycji roślin. W 
związku z tym, że mamy podłoże o ograniczonej ilości życia biologicznego po każdych 
zabiegach należy rośliny obserwować. Skuteczność zabiegów dla zdrowego ziemniaka 
uzależniona jest od zaprzestania szukania pomocy w chemii. Zaszczepiamy podłoże życiem 
biologicznym i to mikroorganizmy decydują o ilości przekazanych składników 
pokarmowych. Jeżeli okaże się, że zabiegi są niewystarczające należy zwiększyć 
częstotliwość zabiegów. Gdyby wykonywał Pan zabiegi od samego początku tylko 
ASTVITem zgodnie z naszymi dawkami, wykonując koncentrat klarowny samemu z naszego 
koncentratu sypkiego, wystarczyłoby na 1ha 46,5kg sypkiego ASTVITu na 1ha do 
dokarmiania dolistnego. Jest to kwota 502,20zł brutto /1ha. Z 46,5kg sypkiego ASTVITu 
otrzyma Pan według naszej instrukcji 465 litrów klarownego koncentratu ASTVIT 
niezbędnego do zasilenia podłoża zniszczonego chemią. Przekazane informacje znajdują się 
na naszej stronie internetowej www.astvit.com.pl na pierwszej stronie pod pozycją „Uprawa 
roślin bez chemii z dnia 28.01.2008r.”. W razie podjęcia jakichkolwiek decyzji proszę o 
kontakt telefoniczny pod nr 605546095. Pozdrawiam R. Ast – ASTVIT. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


