
     
                                    DO ZASILANIA DOKORZENNEGO I POPRZEZ OPRYSKI DOLISTNE 
 

        ZAUFAJ NATURZE                                                                                     LECZY I ODŻYWIA 

CHCESZ ZDROWO, TANIO I BEZPIECZNIE PIEL ĘGNOWAĆ SWOJE DOMOWE I OGRODOWE ROŚLINY? Zastosuj BIO-NAWÓZ  
ASTVIT , który dokarmia, chroni przed chorobami i insektami, wzmacnia system korzeniowy roślin  przy współudziale olbrzymiej ilo ści 
pożytecznych mikroorganizmów, w tym mikroorganizmów wytwarzających trwałą próchnicę oraz wiążący AZOT z powietrza – azotobakter. 
ASTVIT – DO NABYCIA W POSTACI SYPKIEJ I PŁYNNEJ. 
 

ASTVIT – koncentrat w płynie - dokarmianie roślin, likwidacja insektów i chorób grzybowych jednym produktem.  
Stosowanie: do każdorazowego podlewania roślin po uprzednim rozcieńczeniu koncentratu z wodą w stosunku 1:40 tzn. 100ml 
koncentratu na 4 litry wody. Zasilając rośliny poprzez oprysk dolistnie – koncentrat w płynie rozcieńczyć 1:20 tzn. 100ml 
koncentratu na 2 litry wody, nie zapominając o nawadnianiu rośliny zwykłą ustaną wodą. Oprysk interwencyjny, przy likwidacji 
insektów i chorób grzybowych, 300ml koncentratu na 2litry wody – wykonać 3-4 razy w ciągu 2 dni, a przy opornych 
szkodnikach zwiększyć stężenie 5-krotnie, 500ml na 2litry wody. Przy oprysku interwencyjnym 3-5 krotnie silniejszym od 
hydroponicznego likwidujemy doraźnie insekty i choroby grzybowe. Następnie należy przejść do regularnego podlewania 
wodą w odpowiednich dawkach. Przy ewentualnych dalszych problemach zwiększyć częstotliwość oprysków. Rośliny cytrusowe 
zasilamy stężeniem 1:20 czyli 100ml na 2 litry wody 2 razy w tygodniu. 
 

ASTVIT sypki  – Stosowanie: wyprodukowany wyłącznie z surowców naturalnych, uniwersalny, 100% naturalny koncentrat  
w proszku do rozpuszczania w wodzie i całorocznego stosowania do wszystkich  kwiatów domowych takich jak: storczyki, 
paprocie, palmy, fikusy, juca, kaktusy, fiołki, azalie i inne, oraz wszystkich balkonowych takich jak: pelargonie, fuksje, surfinie, 
begonie, gazanie, bratki, itp. - 50g nawozu (około 4 łyżki stołowe) na 10 litrów wody. Przygotowany roztwór odstawić  
w otwartym pojemniku  na kilka godzin i przed podlewaniem wymieszać. Od wiosny do jesieni używać przy każdorazowym 
zapotrzebowaniu podłoża w wodę (około 2 razy w tyg.). W okresie zimowym zmniejszyć dawki o połowę a przy niektórych roślinach 
do 1/4 (o ile w ogóle wymagają nawożenia). Stosując dawki zgodnie z instrukcją nie ma możliwości przenawożenia. 
MOŻNA RÓWNIE Ż JEDEN RAZ W MIESI ĄCU NAWÓZ WSYPAĆ DO DONICZEK I OSTRO ŻNIE, UWAŻAJĄC NA 
KORZENIE, WYMIESZA Ć GO Z GÓRNĄ WARSTWĄ ZIEMI W ILO ŚCI JEDNEJ PŁASKIEJ ŁY ŻKI STOŁOWEJ NA 
ŚREDNIĄ WIELKO ŚĆ DONICZKI. 
W ogrodach w postaci sypkiej i płynnej dla wszystkich roślin warzywnych, krzewów, drzew ozdobnych, sadowniczych, do 
winogron, trawników  i traw pampasowych. W uprawie towarowej jako pożywkę hydroponiczną: 1kg sypkiego nawozu zalać  
5l wody, po 30 dniach rozcieńczyć 1:20 i stosować do oprysku roślin (dokładna technologia produkcji dostępna bezpośrednio od 
Producenta), uprzednio przelać przez sito mleczarskie a 1:40 poleca się do zasilania – szczególnie dla roślin uprawianych na części 
nadziemne jak: pomidor, fasola, pietruszka zielona, sałata, ogórek, groszek, róża oraz wszystkie kwiaty. Zastępuje mikoryzę, jest 
ukorzeniaczem. Likwiduje insekty i choroby grzybowe, oraz zapobiega zarazie ziemniaczanej pomidorów. 
Drugi sposób polega na wprowadzeniu do gleby koncentratu w proszku i podlewaniu samą wodą w zależności od potrzeb 
wilgotnościowych. Sposób ten zaleca się dla roślin uprawianych na części rozwijające się w podłożu, w glebie, np.: bulwy 
ziemniaków, trawniki , cebulki, różne kłącza, zgrubienia rzodkiewki, korzenie marchwi, pietruszki, buraki, itp. l kg ASTVITu 
wystarcza na 10-40m2, zastępuje ukorzeniacz i przyspiesza kiełkowanie a mikroorganizmy mikoryzują system korzeniowy. Wszelkie 
chore rośliny w celu szybkiej regeneracji zaleca się podlewać rozpuszczonym nawozem. Storczyki zanurzamy z całą doniczką  
w rozpuszczonym nawozie 1 raz w tygodniu na 1 godzinę. 
ASTVIT postać sypka - ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby - NE/128/2010  
(umieszczony w wykazie nawozów ekologicznych) wydany przez IUNG Puławy, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi – zezwolenie Nr G-134/10 
Stosowanie ASTVIT-u w uprawach towarowych-ekologicznych: możliwe jest stosowanie ASTVIT-u pod tą samą uprawę w części, 
jako preparatu sypkiego i jako koncentratu. Zalecane jest przedsiewne zastosowanie preparatu sypkiego a następnie oprysk 
grubokroplisty  lub/i podlewanie w czasie wegetacji roślin. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.astvit.com.pl 

Właściwości i zalety: 
Całkowicie samoistnie przefermentowana materia naturalna zawiera składniki o długotrwałym działaniu, 
zapewnia przydatność do uprawy ekologicznej bez skażenia środowiska glebowego i wód gruntowych.  
Ważność opakowania zamkniętego - bezterminowo. Całkowicie wolny od zapachów.  
ASTVIT  zawiera wszystkie niezbędne makroskładniki do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, takie jak 
azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód jak również mikroelementy: żelazo, mangan, cynk, miedź, 
bor, chrom - wszystkie w postaci bardzo dobrze przyswajalnej przez rośliny, zapewniając im wysoką jakość  
i zdrowy wygląd. Dzięki bezpośredniej absorpcji (wchłanianiu) fosforu stosowanie ASTVITU powoduje 
wyjątkowo szybki wzrost roślin, jak również wcześniejsze rozpoczęcie okresu ich owocowania.  
W doświadczeniach wegetacyjnych stwierdzono, że stosując ASTVIT w odpowiednich dawkach można 
uzyskiwać dorodne rośliny i dobre plony bez żadnego innego nawożenia oraz bez konieczności stosowania 
środków ochrony roślin (fungicydów i insektycydów). Zawiera odpowiednią ilość magnezu chroniąc rośliny 
iglaste przed brązowieniem i opadaniem igieł.  Do iglaków wprowadzić sypki nawóz do otworów na głębokość 
5 cm wokół pnia w odległości od 30-50cm w ilości 1 łyżeczki od herbaty, po 2 tyg. zasilać roztworem 1x w tyg. 
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