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Mam trzy 9-letnie TUJE posadzone obok siebie. Na początku kwietnia zasiliłem je 
nawozem (…). Od kilku dni zauważyłem, iż igły zaczynają brązowieć i robią sie suche. 
Kupiłem Astvit w postaci sypkiej i płynnej. Proszę o poradę jak w najprostszy sposób 
mam uratować chore tuje. 
 
Zanim rozpoczniemy proces regeneracji należy oczyścić roślinę z wszelkich suchych igieł i 
gałęzi. Jeżeli tuje są podsypane korą to należy ją usunąć ponieważ powoduje tworzenie pleśni 
a ziemia nie oddycha, w wyniku czego system korzeniowy ma ograniczony dostęp do tlenu. 
Następnie proszę widłami ponakłuwać ziemię wokół tuji w celu jej napowietrzenia. 
 
Dla tuji mierzących do 1m wysokości wykonujemy ok. 4-6 otworków w różnych odstępach 
od pnia, do których wsypujemy po 1 łyżeczce nawozu sypkiego, zasypujemy ziemią i 
podlewamy wodą. Czynność tą wykonujemy profilaktycznie 3 razy ciągu w sezonu (wiosna-
lato-jesień) dla zdrowej rośliny, a w przypadku chorej częstotliwość można zwiększyć do 5 
razy w ciągu sezonu, dzięki czemu cały system korzeniowy zostanie zmikoryzowany - 
zabezpieczony przed chorobami grzybowymi. Nie wolno zapominać o regularnym 
podlewaniu wodą, której tuje potrzebują bardzo często. 
 
W międzyczasie wykonujemy roztwór z sypkiego nawozu wsypując 4 płaskie łyżki do 
10litrowej konewki (co wystarcza na 10 roślin) i podlewamy chore rośliny wokół pnia 2 razy 
w ciągu tygodnia. 
 
W zależności od stanu rośliny bez żadnego ryzyka możemy wykonać oprysk 1 raz w tygodniu 
z koncentratu w płynie ASTVIT, który dodatkowo dokarmi i wzmocni roślinę dolistnie. Dla 
chorej rośliny polecamy silniejsze 3-krotne stężenie (300ml na 2litry wody), które nie tylko 
dokarmi ale i zabezpieczy roślinę przed wszelkimi insektami i chorobami grzybowymi. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


