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ZALECANY DO UPRAWY EKOLOGICZNEJ
Jedyny w Polsce nawóz płynny dokorzenny
i dolistny, który jednocześnie dokarmia
i zapewnia pełną ochronę biologiczną bez
konieczności stosowania innych nawozów
oraz środków ochrony roślin.
MRiRW – NR 299/12 – Nawóz Organiczny Płynny
PCBC S.A. Piła – Z/13/20129/15/PC

Zapobiega, a w silniejszym stężeniu likwiduje m. in.:
mączniaka

stonkę
ziemniaczaną

zarazę
ziemniaka na
pomidorach

wszelkie
odmiany
mszyc

inne choroby
grzybowe i insekty

DDzastępuje mikoryzę i ukorzeniacz
DDidealny do zapraw nasion i sadzonek
wszystkich roślin dla domu, ogrodu i wszystkich
DDdo
upraw towarowych
glony w oczkach wodnych i akwarystyce,
DDlikwiduje
dokarmia rośliny wodne
Sprawdź opinie na: www.astvit.com.pl

N-P-K 3-9-2 4 CaO 1,5 MgO 0,2 SO4
Ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby NE/128/2010
(umieszczony w wykazie nawozów ekologicznych) wydany przez
IUNG Puławy. Zezwolenie do obrotu Nr G-134/10 wydane przez
Ministerstwo Rolnictwa. PCBC S.A. Piła – Z/13/20128/15/PC
ASTVIT – zalecany do ochrony biologicznej roślin – do
całorocznego stosowania dla wszystkich roślin domowych
poprzez podlewanie lub oprysk, a od wiosny do jesieni dla
każdej rośliny balkonowej, ogrodowej i w uprawach szklarniowych oraz polnych.
ASTVIT – naturalna pożywka hydroponiczna – dokarmianie roślin, likwidacja insektów i chorób grzybowych jednym
produktem.
ASTVIT – wzmacnia system korzeniowy roślin przy współudziale olbrzymiej ilości pożytecznych mikroorganizmów
saprofitycznych, w tym mikroorganizmów wytwarzających
trwałą próchnicę oraz wiążących azot z powietrza – azotobakter, uaktywniających wybiórczo składniki pokarmowe
zawarte w glebie, potrzebne danej roślinie. Stosując dawki
zgodnie z instrukcją nie ma możliwości przenawożenia. Sposoby
uprawy poszczególnych roślin oraz szczegółowe informacje
i certyfikaty do wydruku znajdują się na stronie internetowej
www.astvit.com.pl.
ASTVIT – zawiera azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarkę,
sód oraz żelazo, mangan, cynk, bor, chrom – w optymalnej
ilości potrzebnej każdej roślinie.

Produkt dostępny w sklepach
na terenie Twojego miasta

