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W jaki sposób zastosować nawóz naturalny ASTVIT do takich roślin jak:  
Milin, Powojniki i Ró że? 
 
Milin  - jest wrażliwy na mrozy. Powinno się nasadę krzewu przykryć ziemią. Również często 
narażony jest na choroby grzybowe. 
ASTVIT jest idealnym nawozem, który nie tylko dokarmia roślinę ale zabezpiecza przed 
grzybami. Regularna pielęgnacja zregeneruje w całości ziemię, system korzeniowy i w 
końcowym efekcie całą roślinę, dzięki pożytecznym mikroorganizmom występującym w 
nawozie. Należy po okresie zimowym usunąć wszystkie suche części rośliny, wokół rośliny 
rozsypać nawóz w ilości 2 łyżek stołowych, wymieszać go z ziemią i teren zwilżyć. Po 2 
tygodniach należy 1 raz w tygodniu podlewać roztworem sporządzonym wg przepisu lub 
robić opryski dokarmiające wg przepisu Prof. O. Nowosielskiego. Po regeneracji zmniejszać 
dokarmianie. Należy kilka razy w roku ziemię wokół rośliny wzruszyć w celu napowietrzenia 
dając możliwość rozmnażania się mikroorganizmom. 
 
Powojniki-Clematis - nie lubią za dużo wilgoci. Ziemia ma być przepuszczalna, wymieszana 
z torfem oraz aby pod korzeniami był kamień drenażowy zmniejszający nadmiar wilgoci. W 
przeciwnym razie roślina dostaje chorób grzybowych, co powoduje usychanie rośliny. System 
korzeniowy zabezpieczyć przed bezpośrednim słońcem, sadząc przed rośliną inną roślinę o 
wysokości około 0,5m. Prace pielęgnacyjne ASTVITem jak powyżej. 
 
Róże - wielkość cięcia w zależności od wielkości rośliny. Niskopienne róże redukujemy aż do 
3-5 oczka, ostatnie oczko ma być zewnętrzne, aby roślina mogła się rozrosnąć wszerz. Zaraz 
po przymrozkach 1 łyżkę nawozu wymieszać z ziemią, po 2 tygodniach 2 razy w tygodniu 
zasilać roztworem przygotowanym wg przepisu. Regularna pielęgnacja zabezpiecza roślinę 
przed chorobami grzybowymi i insektami. Mszyca, która zawita na roślinie po 2-3 dniach 
przeniesie się w inny, niepielęgnowany ASTVITem rejon. Należy również 1 raz w miesiącu 
wokół rośliny hakać, umożliwiając rozwój mikroorganizmom. Proszę nie robić żadnych 
chemicznych oprysków i nie stosować innych nawozów. 
W sytuacji gdyby efekty były niezadawalające, należy dawki nieco zwiększyć a czas 
pielęgnacji przedłużyć. Efekty uzależnione są od zasobności gleby.  
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


