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Czy można zastosować nawóz astvit do przygotowywania podłoża na wiosnę w ogrodzie?? 
Chodzi o zamieszanie go z obornikiem przed wsadzaniem roślin. I czy w takiej mieszance 
po wsadzeniu roślin naturalnie zacznie się rozwijać mikoryza?? Jak postępować w 
przypadku obornika granulowanego? 
 

 
 
Obornik najlepiej wprowadzać jesienią. Jeżeli chce Pan to zrobić wiosną, to minimum półtora 
miesiąca przed sadzeniem, sianiem lub okresem wegetacji roślin. W przeciwnym razie 
nieprzefermentowany obornik działa tak agresywnie jak nawóz mineralny, dlatego nie dajemy 
go bezpośrednio przed sadzeniem. Na dzień dzisiejszy w naszym rejonie podłoże jest 
niezamarznięte, nie wiem z jakiego jest Pan miasta, ale jeśli warunki na to pozwalają to 
zalecam wprowadzenie obornika natychmiast, dopóki jest taka możliwość. A następnie kiedy 
przyjdzie już wiosna, należy wprowadzić ASTVIT, dzięki czemu mikroorganizmy astvitowe 
zmikoryzują system korzeniowy i uaktywni wszystko co Pan wcześniej wprowadził w glebę. 
Rośliny będą miały łatwiej, gdyż podłoże będzie wcześniej przygotowane organiką, a czym 
więcej organiki w podłożu tym większa możliwość zaszczepienia w podłożu życia 
biologicznego, które ASTVIT zawiera. 
 
Dotyczy to także obornika granulowanego, gdyż jest on tylko wstępnie przefermentowany, po 
czym suszony termicznie. Po suszeniu termicznym powinny być zaszczepione w nim bakterie 
życia biologicznego, które producent obornika suszonego nabywa u producenta bakterii w 
Puławach i zakładamy, że tak jest. Więc w tym przypadku proszę postępować tak samo. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


