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Z zainteresowaniem przeczytałem informacje nt. Astvit, szczególnie wobec tego, że o 
pozytywnym działaniu środków poprawiających struktur ę gleby przekonałem się stosując 
od trzech lat na mojej winnicy i ogrodzie EMy. Plantację winogron zakładałem na 
zdegradowanej, zmineralizowanej glebie lessowej, o znikomej ilości humusu. Aktualnie 
sytuacja ustabilizowała się; wróciły dżdżownice i krety. Stosowanie Astvitu idzie w 
podobnym czy wręcz identycznym kierunku. Jestem gotowy na stosowanie Astvitu (...), 
proszę informacje: 
 

 
Porównanie technologii Astvitu i EMów? 
ASTVIT to nie są Emy, a Emy to nie jest ASTVIT. Cieszy mnie bardzo, że stosuje Pan Emy  
z uwagi na to, że wprowadza Pan w swoje podłoża życie biologiczne, jednak nie jest to nawóz 
i ochrona biologiczna roślin. ASTVIT jest to jedyny w Polsce nawóz płynny dokorzenny  
i dolistny z ochroną biologiczną w jednym – regulując stężeniami w momencie dokarmiania 
dolistnego. Jednocześnie likwiduje wszelkie choroby grzybowe i insekty, likwiduje glony w 
oczkach wodnych i akwarystyce przy jednoczesnym dokarmianiu roślin wodnych. Nadaje się 
do wszystkich roślin dla domu, ogrodu i wszystkich upraw towarowych – zalecany do 
produkcji ekologicznej. Zastępuje mikoryzę i ukorzeniacz. Likwiduje m. in. mączniaka, 
stonkę ziemniaczaną, zarazę ziemniaka na pomidorach, wszelkie odmiany mszyc oraz inne 
choroby i insekty. 
 
 
- Rokowania w zakresie ochrony winorośli przed chorobami grzybowymi i insektami? 
Przy stosowaniu ASTVITu należy spełnić pewne wymagania i warunki, tzn. nie należy 
mieszać go z ochroną biologiczną chemiczną oraz nie używać nawozów mineralnych  
i stosować dawki zgodne z tabelą w opracowaniu śp. Prof. O. Nowosielskiego „Uprawa 
roślin bez chemii z dnia 28.01.2008r.” (str. 5 i 6), a wtedy efekty są gwarantowane. Zgodnie  
z w/w tabelą pkt. 2 dla krzewów owocowych (w tym winorośli) potrzebna ilość ASTVITu 
sypkiego na 1ha wynosi 117kg przy ekonomicznym wykorzystaniu produktu. Pielęgnację 
należy wykonywać według podanych w niej informacji. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


