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РЭКАМЕНДУЕЦЦА
ДЛЯ ЭКАЛАГІЧНАГА ВЫРОШЧВАННЯ
Адзінае ў Польшчы вадкае каранёвае
і ліставае ўгнаенне, якое адначасова
падкормлівае і гарантуе поўную біялагічную
ахову без неабходнасці прымянення іншых
угнаенняў і сродкаў аховы раслін.
Міністэрства сельскай гаспадаркі і развіцця
вёскі – № 299/12 – Вадкае арганічнае ўгнаенне
АТ «PCBC S.A. Piła» – Z/13/20129/15/PC

Ахоўвае, a ў большай канцэнтрацыі ліквідуе у тым ліку:
сопкую расу

каларадскага
жука

фітафтору на
памідорах

усе
разнавіднасці
тлі

іншыя грыбковыя
хваробы
і насякомых

DDзамяняе мікарызу і укараняльныя сродкі
DDідэальна для ўгнаення насення і раслін
DDдля ўсіх раслін для дома, саду і ўсіх таварных культур
багавінне ў сажалках і акварыумах, угнойвае
DDліквідуе
вадзяныя расліны
Праверыць водгукі на: www.astvit.com.pl

N-P-K 3-9-2 4 CaO 1,5 MgO 0,2 SO4
Экалагічнае сродак, які паляпшае ўласцівасці глебы
(знаходзіцца ў спісе экалагічных угнаенняў) – сертыфікат
кваліфікацыі прадукту для выкарыстання ў экалагічнай
сельскай гаспадарцы NE/128/2010 выдадзены Інстытутам
вырошчвання ўгнаення і глебазнаўства у Пулавах. Дазвол на
тавараабарот № G-134/10 дадзены Міністэрствам сельскай
гаспадаркі. АТ «PCBC S.A. Piła» – Z/13/20128/15/PC
ASTVIT – рэкамендуецца для біялагічнай аховы раслін
– для круглагадовага прымянення для ўсіх хатніх раслін пры
паліванні альбо апырскванні, a з вясны да восені для кожнай
гаўбечнай, садовай расліны і ў цяплічных і палявых культурах.
ASTVIT – натуральнае гідрапанічнае ўгнаенне – падкорм
раслін, ліквідацыя казурак і грыбковых хвароб адным
прадуктам.
ASTVIT – умацоўвае каранёвую сістэму раслін пры ўдзеле
вялікай колькасці карысных сапрафітных мікраарганізмаў,
у тым ліку мікраарганізмаў, якія выпрацоўваюць трывалы
перагной і злучаюць азот з паветра – азотабактэры, выбарачна
актывуюць харчовыя кампаненты, якія змяшчаюцца ў глебе,
неабходныя для дадзенай расліны. Ужываючы дозы паводле
інструкцыі немагчыма звыш нормы ўгнойваць расліны.
Спосабы вырошчвання асобных раслін і падрабязную
інфармацыю і сертыфікаты для друку знаходзяцца на Інтэрнэтсайце www.astvit.com.pl.
ASTVIT – Змяшчае азот, фосфар, калій, кальцый, магній,
серу, натрый і жалеза, марганец, цынк, бор, хром –
у аптымальнай колькасці, неабходнай для кожнай расліны.

Прадукт маецца ў асартыменце
крам на тэрыторыі вашага горада

