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W nawiązaniu do naszej rozmowy w Traczu proszę o 
- przypomnienie ilości cukru jaką należy wsypać do roztworu 
- choruje mi migdałek na Brunatna zgnilizna drzew pestkowych w jakim stężeniu go 
pryskać aby nowe gałęzie nie były porażone? 
- chorują oczywiście róże 
- oraz mam szarą pleśń na piwoniach 
Więcej nie wymieniam bo podejrzewam, że na wszystkie choroby podacie Państwo jedno 
stężenie. Proszę podać ilość koniecznych oprysków i czasookres oprysków. 
Czy Państwa preparat zawiera Eemy? 
 

 
Odnośnie oprysków: Ich częstotliwość jak i stężenie uzależnione jest od tego z jakim 
problemem na roślinach, i w jakim stopniu mamy do czynienia. Zalecamy zastosować 
stężenie 300-500ml. ASTVITU na 2L wody. Jeśli jest bardzo poważny problem to nawet 
można zrobić stężenie 1,5 litra ASTVIT-u na 2 litry wody (2-3 zabiegi w odstępie czasu 12 
godzin). ASTVIT-em nie przedawkuje Pani i nie zniszczy Pani roślin.  
Na ok. pół godziny przed dokonaniem zaplanowanego oprysku proszę dodać rozpuszczony w 
małej ilości wody cukier (1 duża łyżka na 10 L. wody) do rozrobionego koncentratu ASTVIT-
owego w odpowiedniej ilości wody. Cukier stanowi pożywkę dla mikroorganizmów i poprzez 
dodanie go rozmnażają się one minimum 5-krotnie. Im więcej mamy mikroorganizmów tym 
osiągniemy lepsze efekty. Bardzo ważne jest aby oprysk wykonywać, gdy podłoże jest 
wilgotne. Najlepiej oprysk robić po deszczach (jeśli są to rośliny w ogrodzie), lub wcześniej 
sami podlewamy. Opryskiwane rośliny należy nie tylko spryskiwać górną część liści, ale 
starać się w miarę jak najlepiej spryskać spodnią część liści. Spodnia część liści 
odpowiedzialna jest za dokarmianie rośliny, a górna jest odpowiedzialna za fotosyntezę. (...) 
Pyta Pani o E-emy. ASTVIT zawiera mikroorganizmy saprofityczne, działające korzystniej 
jak E-emy. 
 
 

Zezwolenie na 
wprowadzenie do 

obrotu jako środek 
poprawiający 

właściwości gleby 

"ASTVIT" wydane 
przez MR 
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Decyzja zezwolenia 

do obrotu wydana 
przez MRiRW 

Nr299/12 jako 
"Nawóz organiczny 

ASTVIT - nawóz 

płynny" 
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CERTYFIKAT Nr 
Z/13/20129/15/PC  

(nawóz płynny) 
Z/13/20128/15/PC 

(nawóz sypki) 
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o nawozach 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


