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Groei

#

PRODUCT

SuperSoil / SuperSoil+

Bloei
week 1

mengen

week 2

week 3

week 4

week 5

week 6

week 7

week 8

week 9

week 10

Voor start mengen door de grond

1

GreenRoots

2

GreenGrow

100 ml

100 ml

75 ml

50 ml

3

GreenFlower

25 ml

50 ml

50 ml

75 ml

150 ml

150 ml

100 ml

100 ml

4

GreenZym

50 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml
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GreenAccelerator

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

250 ml

200 ml

150 ml

100 ml

6

GreenPower

100 ml

100 ml

7

GreenFulvic

150 ml

500 ml

8

GreenAertion

250 ml

250 ml

9

GreenLeaf

25 ml

25 ml

F

GreenFit

100 ml

100 ml

200 ml
250 ml

200 ml

100 L

100 ml

200 ml

150 ml
250 ml

250 ml

10 L

Meng de voeding goed met een meng pomp.
Geef voedingsmix direct of uiterlijk
i binnen 3 dagen.

spuiten

spuiten

24 tot 18

Groei fase

Bloei fase

Sativa

graden

1 week

• pH waarde hoeft niet gecorrigeerd te worden
• EC waarde hoeft niet gemeten te worden
Niet spuiten biji knopvorming & als het licht aanstaat

Greensoil meststoffen en boosters niet gebruiken
in combinatie met synthetische (minerale) meststoffen.

18 tot 20
graden

18 uur
per dag

Indica
2 weken

12 uur
per dag

i en is vooral een handvat.Door dit schema toe te passen voorzie je
i
Dit schema geldt als richtlijn
i de meeste gewassen in alle behoefte.In de praktijk
kan er dus afgeweken worden afhankelijk
i van de omstandigheden waarin het gewas verkeerd.Succes!

GreenPower PLANTVERSTERKER

AL ONZE PRODUCTEN OP EEN RIJ

VOORBEMESTING & BODEMVERRIJKING

+ Versterkt het afweersysteem en heft plantstress op
+ Voorkomt tekorten aan sporenelementen
+ Algehele kwaliteitsverbetering
+ Geeft meer kleur aan het gewas
+ Bevordert opname van voedingsstoffen
+ Bevordert het rijpingsproces

GreenRoots WORTELSTIMULATOR

GreenFit BLADVOEDING

6

+ Verbetert beworteling bij stek en zaailingen
+ Versterkt aanmaak van bladgroen en haarwortels
+ Vergroot vitaliteit
+ Verstevigt en versterkt het gewas
+ Bevordert opnamecapaciteit door de plant
+ Bevordert transport door de plant

GreenFulvic FULVINEZUREN

1
GreenGrow GROEIVOEDING

+ Geeft groei, kleur en weerstand
+ Activeert en stimuleert het bodemleven
+ Stimuleert aanmaak van haarwortels
+ Verhoogt vitaliteit
+ Beschermt tegen schimmels, ziekten en andere plagen
+ Vermindert en voorkomt plantstress
+ Activeert slapende ogen
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GreenFlower BLOEIVOEDING

+ Stimuleert bloei, knopvorming en vruchtvorming
+ Verstevigt celwanden
+ Meer smaak en kleur
+ Verstevigt en versterkt het gewas
+ Heft plantstress op

+ Verhoogt plantmetabolisme
+ Verhoogt snelheid van fotosynthese
+ Verhoogt groei en kracht
+ Verhoogt opbrengst en grootte van het gewas
+ Maakt voedingsstoffen toegankelijker
+ Bevordert krachtige wortelontwikkeling voor stekken en zaden
+ Perfect bij weinig licht of schaduwrijke gebieden

7

GreenAeration ZUURSTOF TOEVOEGING

+ Elimineert anaerobe zwarte laag
+ Bestrijdt het effect van spatten, wateroverlast eN verdichting
+ Moedigt ineenstoring van vilt aan
+ Vervangt fysieke beluchting in natte omstandigheden
+ Verhoogt opname van voedingsstoffen
+ Stimuleert een gezonde microbiële activiteit in de wortelzone
+ Vermindert uitspoeling van voedingsstoffen uit het medium

8
GreenLeaf BLADMESTSTOF

3
GreenZym ENZYMEN

+ Ruimt dode wortels op en houdt de wortels gezond
+ Breekt afvalstoffen af
+ Voorkomt rotting van de bodem
+ Voorkomt ophoping van overtollige voedingszouten
+ Maakt overtollige voedingszouten weer beschikbaar
+ Verbetert lucht- en waterhuishouding in het medium

+ Verbetert bladverdeling
+ Bescherming van de waslaag
+ Verbetert opbouw van cellen, celmembranen en celademhaling
+ Ongunstig kiemklimaat voor schimmels
+ Celwandversteviging
+ Werkt tegen plantstress
+ Activeert slapende ogen en groei
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4

GreenAccelerator ACCELERATOR

SuperSoil MESTSTOF + BODEMVERRIJKING

+ Complete basis bemesting
+ Traagwerkend (Time release)
+ Sterkere planten, rijkere bloei en goede uitstoeling
+ Verrijkt bodemleven
+ Verbetert bodemstructuur
+ Verbetert beworteling en worteloppervlakte

S

SuperSoilRevive MESTSTOF + BODEMVERRIJKING + OPWAARDERING

+ Complete basis bemesting
+ Traagwerkend (Time release)
+ Herstelt biologische bodembalans
+ Sterkere planten, rijkere bloei en goede uitstoeling
+ Verrijkt bodemleven
+ Verbetert bodemstructuur
+ Verbetert beworteling en worteloppervlakte
+ Verhoogde CEC waarde

S+

STARTERSKIT

+ Correctmiddel bij groeistagnatie (stress)
+ Activeert slapende ogen
+ Zorgt voor groei en kleur
+ Stimuleert aanmaak van bladgroen

N
GreenYucca UITVLOEIER

info@greensoil.eu

F

GreenNitro STIKSTOF

+ Versnelt en versterkt het natuurlijke proces van de plant
+ Verhoogt groei- en bloeikracht
+ Bevordert opname van voedingsstoffen
+ Verstevigt en versterkt het gewas

5

+ Verbetert gewasopbrengsten
+ Verbetert kwaliteit en opslageigenschappen
+ Versnelt groei
+ Intensiveert groei en kleuring
+ Verhoogt vorst- en droogtetolerantie
+ Verhoogt weerstand tegen plagen
+ Verbetert aanvoer van essentiële sporenelementen
+ Vermindert waterbehoefte

+ Verhoogt effectiviteit van bladvoeding en bestrijdingsmiddelen
+ Verlaagt oppervlaktespanning van water
+ Stimuleert natuurlijke weerstand
+ Geeft betere bladdekking

Ga je voor het eerst kweken?
Dan is de Greensoil starterskit speciaal voor jou!
De starterskit is samengesteld uit producten van hoge
kwaliteit die gemakkelijk in gebruik zijn.
Test het zelf!

voor meer info
Y

www.greensoil.eu

