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Zakupiłem dziś Astvit w płynie. Czy można go używać do sadzonki kawy, pomarańczy i 
innych egzotyków? Jeśli tak proszę i informacj ę jak najlepiej go stosować? Czy codziennie 
podlewać nim rośliny i zraszać czy tylko co jakiś czas. Szczególnie proszę o informację co 
do kawy bo kawę trzeba codziennie zraszać i dużo podlewać. 
 

Jak najbardziej ASTVITu można używać także do sadzonek kawy czy cytrusów. Jesteśmy ze 
swoim produktem na plantacji mandarynek na Dominikanie gdzie sprawdził się rewelacyjnie. 
 

Ponieważ przekazywaniem odpowiednich składników odżywczych danej roślinie zajmują się 
zawarte w ASTVICIE mikroorganizmy pożyteczne, stosuje się go uniwersalnie i łatwo, 
według naszej instrukcji w ulotce, tj.: koncentrat płynny rozcieńczamy do podlewania w 
stosunku 1:40, tzn. 100ml na 4 litry wody (1 zakrętka na 0,6l wody) i podlewamy 2 razy w 
tygodniu. 
 

Można także od czasu do czasu zasilać rośliny poprzez oprysk dolistny, w tym celu 
rozcieńczamy koncentrat płynny w stosunku 1:20, tzn. 100ml na 2 litry wody (2 zakrętki na 
0,6l wody). Jednak najkorzystniej byłoby profilaktycznie zastosować od razu silniejsze 3-
krotne stężenie (tj. 300ml na 2 litry wody), w celu całkowitego zabezpieczenia rośliny przed 
chorobami grzybowymi i wszelkim robactwem oraz zapewnieniu pełnej ochrony 
biologicznej, nie zapominając przy tym o nawadnianiu rośliny zwykłą ustaną wodą, ponieważ 
dokarmianie dolistne nie przyniesie efektu jeśli podłoże będzie suche.   
Natomiast w przypadku kiedy roślinie już coś dolega i zauważymy jakiekolwiek zmiany 
chorobowe lub insekty, należy wykonać oprysk interwencyjny, szczególnie na spodnią część 
liści, w stężeniu wyższym, tj. od 3- do 5-krotnie silniejszym przy bardzo opornych 
szkodnikach (300-500ml na 2 litry wody). Oprysk interwencyjny wykonujemy 3-4 razy w 
ciągu 2 dni, chyba że zajdzie potrzeba aby robić to dłużej to bez obaw, nie ma możliwości 
przenawożenia, ratujemy roślinę dopóki nie poprawi się jej kondycja.  
 

Wszelkie pozostałe zabiegi robi Pan jednocześnie wedle swojej wiedzy, tzn. wiedząc, że kawa 
potrzebuje codziennego zraszania wodą, to tak też czynimy. Proszę jedynie nie zapomnieć, że 
po opryskach dolistnych nie powinno padać ok. 4-6 godzin, jeżeli kawa czy inna roślina 
będzie wystawiana na warunki zewnętrzne, gdyż mniej więcej tyle potrzebuje na wchłonięcie 
potrzebnych jej składników. Jak już wspomnieliśmy na początku, to mikroorganizmy 
pożyteczne sterują tym, jakie składniki zostaną przekazane roślinie na poziomie 
komórkowym, a jakie nie, zależnie od jej potrzeb, w związku z tym proszę nie obawiać się, że 
nawóz posiada m. in. wapń, którego kawa nie toleruje w zbyt dużych ilościach w glebie, 
ponieważ jeżeli dana roślina czegoś nie potrzebuje, wtedy nie zostaje jej to przekazane.  
Oczywiście proszę pamiętać o tym, aby unikać oprysków i zraszania w pełnym słońcu! 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


