Pielęgnacja Orchidei i Storczyków Nawozem Naturalnym ASTVIT w postaci hydroponicznej
Opracował:

Richard Ast przy współpracy prof. dr hab. Olgierda Nowosielskiego
ASTVIT zawiera wszystkie makroskładniki i mikroelementy łatwo przyswajalne przez każdą roślinę, jak
również dla Rodziny ORCHIDACEAE.
Pomimo tego, że rośliny te nie wymagają wapnia, które ASTVIT zawiera w ilości 4%, zawartość tlenku wapnia
w ASTVICIE powoduje, że krzemionka i związki krzemu, które to ASTVIT zawiera w ilości około 4% są
łatwiej przyswajalne przez roślinę. Roślina jest sztywniejsza, przy odczynie lekko zasadowym, ma możliwości
przetrwania w trudniejszych warunkach, do których należy brak wody i krótki czas naświetlenia.
Wapń uaktywnia związki krzemowe i jest w takich związkach jak metakrzemianach lub siarczanach, które nie
są rozpuszczalne w soku komórkowym rośliny. On jest, ale roślina nie reaguje na tą substancję. Roślina
wybiórczo pobiera substancje odżywcze, które są jej w danej chwili potrzebne. Dlatego poleca się stosowanie
ASTVITU w pielęgnacji Storczyków. W przeciwieństwie do pielęgnacji nawozami mineralnymi rośliny kwitną
bardzo długo, nawet do 1,5 roku nie mając przerw w kwitnieniu, wytwarzając nowe przyrosty kwiatowe.
Nawozami mineralnymi nawozimy tylko od wiosny do jesieni. Nawozem naturalnym ASTVIT nawozimy
regularnie przez cały rok utrzymując roślinę w pełnej kondycji i kwiatostanie.

Zaleca się zanurzyć 1 raz w tygodniu na jedną godzinę całą doniczkę z podłożem z kory w
roztworze z ASTVITU zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Rośliny z innym podłożem podlewamy umiarkowanie 1 raz w tygodniu miękką wodą, pozwalając na lekkie
podeschnięcie podłoża przed kolejnym podlaniem, nie doprowadzając do przelania.
Jeżeli używałeś nawozów mineralnych, wtedy należy przed zastosowaniem ASTVITU moczyć storczyka
w samej wodzie 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę, co wykonujemy w okresie 2-3 tygodni w celu wypłukania
pozostałości nawozu mineralnego. Potem zaczynamy regularnie moczyć go w roztworze nawozowym ASTVIT
z życiem biologicznym.
Drugi sposób to: 1 raz w miesiącu posypać po 1 łyżeczce od herbaty ASTVITU w proszku do doniczki (tak
jak sypie się sól), następnie w ciągu tygodnia zraszać tylko wodą opryskując do doniczki - sposób ten zalecany
jest szczególnie, gdy mamy więcej Storczyków.
Światło i stanowisko-światło przefiltrowane, trzymamy roślinę z dala od pełnego słońca. Stosując regularne
dokarmianie ASTVITEM roślina jest zabezpieczona przed szkodnikami jak Czerwce, Przędziorki i inne oraz
przed chorobami grzybowymi. Pielęgnując rośliny Nawozem Naturalnym ASTVIT nie ma potrzeby stosowania
innych nawozów oraz chemicznych środków ochrony roślin.
UWAGA AKWARYŚCI: ASTVIT JAKO NAWÓZ W AKWARYSTYCE LIKWIDACJA GLONÓW W OCZKU WODNYM, DOKARMIANIE ROŚLIN WODNYCH!
sprawdź Opinie na stronie www.astvit.com.pl
Do nabycia w sklepach i kwiaciarniach oraz poprzez Allegro i sklepik internetowy.
www.astvit.com.pl www.allegro.pl
szukaj Nawozy naturalne, Nawóz naturalny lub Astvit
1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO
1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO
PRODUCENT: AST R. NAWOZY NATURALNE PRODUKCJA, PAKOWANIE I HANDEL
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Gorzycka 173, POLSKA pod opieką naukową dr hab. Olgierda Nowosielskiego z b. Zakładów Nawożenia Instytutu Warzywnictwa
www.astvit.com.pl
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PRODUKT POLSKI - PKWiU 20.15.80.0
NIP: 526-248-39-82
REGON: 251576464 Posiada zezwolenie dopuszczające na rynek UNII EUROPEJSKIEJ
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/13/20128/15/PC, Z/13/20129/15/PC potwierdzający zgodność z Ustawą o Nawozach i Nawożeniu
wydane przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACJI S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ W PILE
Weterynaryjny numer Identyfikacyjny: 30178402 Zakład Techniczny Nr2
ASTVIT postać sypka - ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby - NE/128/2010, (umieszczony na liście nawozów ekologicznych) - wydany przez IUNG
Puławy, dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zezwolenie Nr G-134/10
UWAGA!!
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W RAZIE SPOŻYCIA UDAĆ SIĘ DO LEKARZA. W przypadku dostania się nawozu do oczu – przemyć dużą ilością wody.

