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Mam amatorski ogród ok. 2000m² (trawnik, byliny, thuje, różaneczniki, krzewy ozdobne, 
róże, wrzosy) i od zeszłego roku próbuję poradzić sobie bez chemii, choć nie ukrywam, że 
jest to dosyć trudne.  
 

 
Mieszkam na pięknym, zalesionym przez 70 letnie sosny i spore dęby terenie, ale przez 
to mam także typowe dla takich lasów choróbska i szkodniki na swoich roślinach. Widzę 
teraz także, że zima dała się moim roślinom we znaki i są nią mocno zmęczone - czekam 
aż stopnieje śnieg. Gleba jest piaszczysta i sucha, każdą roślinę sadzę w specjalnie 
przygotowane podłoże (ziemia z obornikiem, rodzimie piaszczyste podłoże i torf).  
W zeszłym roku do zasilania gleby stosowałam Humus Activ oraz Rosahumus 
ograniczyłam także mocno środki chemiczne - co niestety poskutkowało słabą kondycją 
roślin przed zimą. 
 
Obecnie chciałabym wprowadzić produkty ASTVIT oraz dalej stosować do poprawy 
jakości gleby Rosahumus oraz Humus Activ. Mam zatem pytanie - od kiedy i w jakiej 
formie zacząć stosować ASTVIT - czy opryskiem "dać siłę na start" swoim roślinom  
a dalej postępować z Pana zaleceniami? Nie chciałabym stosować juz żadnej chemii a na 
pewno mam problem z osutką sosny (kosodrzewiny), fytoftorozą (wrzosy), na jabłonce 
licznie występuje parch a na jarzębinie rdza. Oczywiście zawsze jest problem z różami - 
mączniak, plamistość, rdze... 
 
 
 
W związku z tym, że ma Pani w ogrodzie glebę piaszczystą i suchą najważniejszym jest 
wprowadzenie obornika oraz kompostów, jakiekolwiek one by nie były, nawet nie do końca 
przefermentowane. Czym więcej organiki w podłożu piaszczystym, tym mniej ASTVITu  
z mikroorganizmami potrzeba i uprawa jest wtedy dużo tańsza. Stosując ASTVIT i oborniki  
z kompostami nie ma potrzeby stosowania Rosahumusu ani Humusu Activ. Są to zbędne 
koszty. Przy słabych roślinach należy małe ilości ASTVITu w postaci sypkiej wprowadzić w 
glebę, poprzez mieszanie z glebą albo robienie otworków wokół korzeni i zagrzebując go w 
ziemi. Tym sposobem wprowadzamy pokarm (makroskładniki i mikroelementy  
z mikroorganizmami), który uwalnia się przez czas od 3 do 6 miesięcy. ASTVIT również 
mikoryzuje system korzeniowy, czyli zastępuje mikoryzę, zabezpiecza przed chorobami 
grzybowymi, jest rewelacyjnym ukorzeniaczem, dlatego chore rośliny, które nie są do końca 
ukorzenione mają możliwość łatwiejszego startu. Ilości ASTVITu uzależnione są jednak od 
podłoża organicznego. Czym więcej organiki tym mniej ASTVITu. ASTVIT w podłożu 
organicznym jest nie tylko nawozem ale i szczepionką życia biologicznego. 
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Chore rośliny zabezpieczamy od korzenia sypkim produktem, a jednocześnie można stosować 
dokarmianie dolistne poprzez oprysk, który działa natychmiast na roślinę, bo w ciągu  
4 godzin roślina wchłania to, co przez korzeń około 1 tygodnia. Ważne jest aby spodnia część 
liścia otrzymała pokarm, gdyż to ona jest odpowiedzialna za dokarmianie, a górna część liścia 
za wchłanianie światła. Stosując 2-3 opryski o stężeniach 3-5 krotnie większych, przy słabych 
roślinach w odstępach 12-godzinnych potrafimy natychmiast zatrzymać choroby  
i zlikwidować insekty. Następnie przy dalszej regularnej pielęgnacji, również poprzez 
dokarmianie dolistne, zwiększonymi stężeniami 3 krotnie silniejszymi otrzymamy 
mocniejsze, dorodniejsze i zdrowsze rośliny oraz większe owocowanie a także gęstsze  
i bujniejsze liście i kwiaty u roślin ozdobnych. Częstotliwość dokarmiania dolistnego dla 
różnych rodzajów roślin zależnie od ich fazy rozwoju przedstawia tabela na stronie 5 i 6  
w opracowaniu Prof. dr. hab. Olgierda Nowosielskiego pt. "Uprawa roślin bez chemii 
ASTVITem", które znajduje się na naszej stronie internetowej pod zdjęciem profesora. 
 
Podsumowując powyższe ASTVIT w postaci płynnej możemy zastosować natychmiast  
w momencie ruszania wegetacji i pojawienia się pierwszych liści. Chore rośliny leczymy  
i pielęgnujemy ASTVITem sypkim naprzemiennie z opryskami z ASTVITem płynnym 
dokarmiając je dolistnie jak wyżej opisano. Zdrowe rośliny można dokarmiać robiąc roztwory 
z ASTVITu sypkiego i podlewać system korzeniowy. Wszelkie choroby, które Pani 
wymieniła likwidujemy tym jednym produktem, sterując jedynie stężeniami oprysków jak 
zalecono powyżej. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


