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Mam w butelce 5l rozpuszczony 1kg astvitu. Butelka była przez miesiąc otwarta, 
ponieważ nie miałem pompki napowietrzającej, następnie przez dwa miesiące leżała 
zamknięta, bo nabrała dziwnego zapachu. Teraz nie wiem co zrobić by móc używać ten 
nawóz? Aktualnie posiadam pompkę napowietrzającą. Czy ten nawóz można używać w 
zmechanizowanych systemach hydro i aero ponicznych? 
 
Chcąc zrobić sobie samemu koncentrat płynny do dokarmiania dolistnego, do oprysków 
ochronnych albo do hydroponiki należy przez 4 tygodnie zalany 5 litrem wody 1kg koncentrat 
sypki ASTVIT - na okrągło dotleniać. Do pojemnika tego wprowadza się pompkę 
akwarystyczną, która na okrągło dotlenia wprowadzony do pojemnika z wodą nawóz. W tym 
momencie utajone mikroorganizmy (które mając formę przetrwalnikową jako beztlenowce) 
dostając tlen rozmnażają się, doprowadzają do odpowiedniego zasolenia koncentratu. 
Pojemnika nie wolno zamykać, musi być otwarty, co gwarantuje dostęp tlenu. Proces 
dotleniania trwa około 1 miesiąca. Po tym okresie należy wysłać nam około 100ml gotowego 
koncentratu, który został przelany przez sito mleczarskie albo gazę itp., aby usunąć w całości 
zanieczyszczenia, a my sprawdzamy czy jest to już nawóz dolistny o odpowiednich 
parametrach (usługa ta jest gratis). 

 
Adres do wysyłki: 
AST R. Nawozy Naturalne 
Pakowanie i Handel 
ul. Gorzycka 173 
63-400 Ostrów Wlkp. 

 
Po przelaniu koncentratu możemy zalać pozostałą maź ponownie tą samą ilością wody i 
wykonując te same czynności po 3 miesiącach otrzymamy znów podobny produkt. Trzeciego 
razu juz nie ma, a pozostałości poprodukcyjne wykorzystujemy do polepszenia gleby w 
próchnicę i zaszczepienia podłoża życiem biologicznym z mikroorganizmami, które znajdują 
się jeszcze w pozostałej mazi. 
 
W Pańskim przypadku zalał Pan 1kg 5 litrami wody, odstawiając to bez tlenu. Nastąpił proces 
gnilny mikroorganizmów tlenowych i stąd ten przykry zapach. Jednak bez paniki. Proszę 
robić to co powyżej napisałem i na pewno zrobi Pan koncentrat płynny. Po wykonaniu 
koncentratu proszę wysłać mi w kopercie w np. zgniecionej na płasko, czystej butelce 
plastikowej po wodzie mineralnej 100ml gotowego, czystego koncentratu, z zaznaczeniem 
Pańskiego Nr telefonu i sprawdzę, czy produkt jest gotowy. Ta czynność jest bezpłatna. 
ASTVIT jak najbardziej nadaje się do upraw hydroponicznych. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


