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 Czy sypki nawóz Astvitu można stosować jesienią w formie rozsypanej na powierzchni ziemi przed nadejściem zimy? 

Jeżeli nie to, w jakim terminie rozsypać przed posianiem warzyw. Kiedy najlepiej podsywać iglaki oraz trawnik? Jaka 

jest wydajność 1kg na m kwadratowy? Jaka jest cena za 1kg astvitu sypkiego, czy można zamówić telefonicznie nawóz 

albo przez sklep, który sprzedaje nawóz? 

Witam, Nawóz ASTVIT w postaci sypkiej musi być wprowadzony do gleby na głębokość min 2-

5 cm, ponieważ mikroorganizmy mikroflora bakteryjna nie znoszą światła dziennego i giną w 

przeciągu 48 godzin. Po ziemią, zabezpieczone przed światłem dziennym życie biologiczne ma 

wilgoć, podłoże organiczne, w którym może się zaszczepić i rozwijać oraz tlen znajdujący się w 

próchnicznych częściach podłoża. Zakładając warzywniak ASTVIT sypki wprowadzamy do 

gleby bezpośrednio przed sianiem nasion, albo nawet z nasionami. Przy sadzeniu warzyw 

ASTVIT sypki wprowadzamy w małych ilościach do każdej sadzonki. Iglaki – nawóz sypki 

ASTVIT wprowadzamy profilaktycznie 2 razy w roku – wiosna-jesień robiąc małe otworki 

szpikulcem wokół korzenia wsypując po 1 łyżeczce. 1kg ASTVIT-u na około 40m2 powierzchni. 

(W zależności od wielkości roślin). Trawnik, – aby wprowadzić sypki ASTVIT w trawnik, który 

nie tylko dokarmia, rozkładając się od 3-ch do 6 miesięcy, ale również mikoryzuje system 

korzeniowy zabezpieczając przed chorobami grzybowymi, należy aeratorem napowietrzyć całą 

powierzchnię uzyskując tysiące małych otworów w trawie, wsypać na trawnik 1kg na 40m2 

trawnika wcierając w ziemię miotłą rozsypany ASTVIT. Między wiosną a jesienią należałoby 

kilka razy podlać trawnik roztworem z sypkiego ASTVIT-u (4 płaskie łyżki sypkiego ASTVIT-u 

na 10 litrów wody zostawiając to w konewce na min 24-48 godzin- powierzchnia podlewana 

około 20-40m2 w zależności od żyzności podłoża, uprzednio nawadniając trawnik oraz 

kilkakrotnie w roku robić Aerację trawnika- uwalniamy gazy i wprowadzamy dodatkowo tlen 

dla mikroorganizmów, które uaktywniają składniki pokarmowe zawarte w podłożu, wiążą azot 

z powietrza, tzw. AZOTOBAKTER, w temp. Powyżej + 8 o C, próchnicują glebę, zmieniając 

procesy gnilne w próchnicze). 

Cennik-1kg 14, 20+przesyłka pobraniowa 18, 91 =33, 11 zł. Koszty przesyłki pobraniowej są 

takie same od 1kg do 27kg produktu+ opakowanie (przesyłka do 30kg), np. 2kg x14, 20 + 18, 91, 

10kg x 14, 20+ 18, 91 itd. 

25kg opakowanie -270, 00 zł + 18, 91 zł (przesyłka pobraniowa). Zamówienia można składać 

telefonicznie jak również e-mailem. 




