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Mam 2h porzeczki czarnej jednorocznej i 2h dwuletniej z której 1/5 siedzi w ziemi i od dwóch lat nie chce 
rosnąć, owszem słabsza ziemia, kupiłem astvit sypki rozcieńczyłem 1/20 t/j 5kg na 100L wody i co dalej? 
Myślę że doglebowo jak i dolistne tylko kiedy?  
Leszek [04.02.2015] 
 
To co Pan zrobił proszę zużyć doglebowo, najlepiej rozlać np. wozem asenizacyjnym, wzdłuż 
lewej i prawej strony krzewów (tzn. z obu stron krzewów), a następnie zabronować w głąb 
podłoża, co można zrobić też glebogryzarką. Najkorzystniej byłoby zastosować koncentrat 
płynny ASTVIT wg dawek przedstawionych w opracowaniu Prof. Nowosielskiego "Uprawa 
ASTVITem bez chemii" w tabelce na stronie 5 i 6. W punkcie 2-gim tabelki zawarte jest 
dawkowanie do krzewów owocowych w 3 etapach ich wzrostu i rozwoju, gdzie jak Pan 
zobaczy należy sporządzić roztwór w ilości 90L ASTVITu koncentratu płynnego na 510L 
wody, co daje 600L roztworu do oprysku. Proszę wykonać zabieg wg tych dawek a po ok. 3 
tygodniach po zabiegu wysłać nam ponownie próbki tego samego podłoża. Przed każdym 
opryskiem i rozcieńczeniem koncentratu ASTVIT zgodnie z instrukcją, proszę wprowadzić 
do opryskiwacza na podane 600L roztworu uprzednio rozpuszczony w niewielkiej ilości 
letniej/ciepłej wody 1kg cukru (np. w wiadrze) i dolać to do opryskiwacza na pół godziny 
przed dokonaniem oprysku, mieszając kilkakrotnie mieszadłem całość w opryskiwaczu. Może 
Pan u nas nabyć gotowy koncentrat ASTVIT płynny lub kupić ASTVIT sypki i z niego zrobić 
samemu koncentrat. Do niniejszego emaila załączamy instrukcję wykonywania takiego 
koncentratu płynnego z ASTVITu sypkiego samodzielnie jednak trzeba na to poświęcić 
troszkę czasu, oraz dokument "Uprawa bez chemii ASTVITem" z tabelką, o której wyżej 
pisaliśmy, certyfikaty ekologiczne, i inne materiały o ASTVICIE - prosimy zapoznać się z 
materiałami. Pozdrawiamy. 
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1 kg ASTVITU WYSTARCZA NA 200 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 

1 litr KONCENTRATU W PŁYNIE WYSTARCZA NA 40 litrów ROZTWORU NAWOZOWEGO 


