Ošetřování orchidejí a vstavačů Přírodním hnojivem ASTVIT v hydroponické kultuře
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Richard Ast ve spolupráci s prof. dr hab. Olgierdem Nowosielskim
ASTVIT obsahuje všechny makroprvky a mikroprvky v podobě snadno vstřebatelné každou rostlinou, včetně čeledi
ORCHIDACEAE.
Přestože tyto rostliny nevyžadují vápník, který ASTVIT obsahuje v množství 4%, díky obsahu oxidu vápenatého v
ASTVITU rostliny lépe vstřebávají oxid křemičitý a sloučeniny křemíku, které ASTVIT obsahuje v množství cca 4 %.
Rostlina je pevnější, má mírně zásadité prostředí a větší možnost přežít v obtížnějších podmínkách, ke kterým patří
nedostatek vody a krátká denní doba.
Vápník aktivizuje křemíkové sloučeniny a nachází se ve sloučeninách, jako jsou metakřemičitany nebo sírany, které
nejsou rozpustné v buněčné šťávě rostliny. Je přítomen, ale rostlina na tuto látku nereaguje. Rostlina si sama vybírá živné
látky, které momentálně potřebuje. Proto se také doporučuje používat ASTVITU při pěstování orchidejí. Na rozdíl od
hnojení minerálními hnojivy rostliny kvetou velmi dlouho, dokonce až 1,5 roku bez přestávky a neustále vytvářejí nové
květové stonky. Minerální hnojiva používáme pouze od jara do podzimu. Přírodním hnojivem ASTVIT hnojíme
pravidelně po celý rok a udržujeme tak rostlinu v ideální kondici a kvetoucí.
Doporučuje se ponořit jednou týdně na jednu hodinu celý květináč se substrátem z kůry v roztoku s ASTVITEM v
souladu s návodem k použití na obalu.
Rostliny s jiným substrátem zaléváme mírně 1x týdně měkkou vodou a před další zálivkou necháme substrát lehce
vyschnout, aby nedošlo k přelití.
Druhý způsob je tento: 1x za měsíc posypat 1 čajovou lžičku ASTVITU v prášku povrch substrátu v květináči (tak jako
sypeme sůl). Pak během týdne vlhčíme čistou vodou postřikem do květináče-tento způsob se doporučuje zejména tehdy,
pokud máme více orchidejí.
Osvětlení a stanoviště-filtrované světlo, nedáváme rostlinu na plné slunce. Při pravidelném přihnojování ASTVITEM je
rostlina chráněna před škůdci, jako jsou červci, svilušky a jiní a před houbovými chorobami. Hnojíme-li rostliny
Přírodním hnojivem ASTVIT, není nutno používat jiná hnojiva ani chemické prostředky na ochranu rostlin.
K dostání v prodejnách a květinářstvích, prostřednictvím Aukra a internetového obchodu.
hledej Nawozy naturalne, Nawóz naturalny nebo Astvit
www.astvit.com.pl www.allegro.pl

1 kg ASTVITU STAČÍ PRO 200 litrů HNOJIVÉHO ROZTOKU
1 litr TEKUTÉHO KONCENTRÁTU STAČÍ PRO 40 litrů HNOJIVÉHO ROZTOKU
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POZOR!!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI. V PŘÍPADĚ POŽITÍ VYHLEDEJTE LÉKAŘE. V případě potřísnění očí vyplachujte velkým množstvím vody.

