
UPRAWY 
 HYDROPONICZNE I GLEBA

Flora Nova®

ml/10L Światło przez 18 godzin Światło przez 12 godzin

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Nasiona Sadzonki Weg. Kwitnienie i owocowanie
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FloraNova Bloom 3 7 7 7 7

Ripen Przez 10 dni, aby przyspieszyć kwitnienie 60

Bio Roots 2   Stymulator ukorzeniania

Bio Protect 5 ml/L 5 ml/L 5 ml/L Stymuilator systemu odpornościowego
(Oprysk dolistny raz w tygodniu)

Bio Bloom 2 Stymulator kwitnienia

Diamond Nectar 15 Wzmacnia system korzeniowy
Poprawia ogólną kondycję rośliny

Mineral Magic 1 łyżeczka do kawy w dole łodygi (raz w tygodniu)
Poprawia odporność na owady i choroby. Sabilizuje pH

TABEL A STOSOWANIA

D O  G L E BY
FloraNova
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Sprawdzać regularnie poziom pH. Utrzymywać pH roztworu pomiędzy 5.5 a 6.5.
Do stabilizowania pH należy stosować nasz pH Down w płynie, ponieważ zawiera on bufory organiczne
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Biopole 
32500 FLEURANCE - FRANCE 
Tel. : +33 (0)5 62 06 08 30



FLORANOVA - SIŁA, PROSTOTA I SKUTECZNOŚĆ
FloraNova stanowi przełom w technologii nawożenia.
Jest to substancja odżywcza super skoncentrowana (1 litr = 1,4 kg)  w postaci gęstego płynu. Ogrodnik 
otrzymuje moc suchego koncentratu wraz z łatwością stosowania płynu.    Dzięki ekstraktom kwasów  
fulwowych i kwasów humusowych,  absorpcja ich składników odżywczych jest znacznie ułatwiona. 
FloraNova jest uniwersalną substancją odżywczą zawartą tylko w dwóch butelkach, jedna do wzrostu rośliny, 
druga do kwitnienia i owocowania. Nie ma potrzeby uzupełniać go innymi środkami.
Stosuj FloraNova Grow w fazie wegetatywnej, dla zapewnienia wzrostu struktury rośliny i liści. 
Stosuj FloraNova Bloom do kwitnienia i w fazie owocowania, dla zapewnienia silnego i obfitego plonowania. 

Do sadzonek (wszystkie substraty);
• Po pojawieniu się pierwszych korzonków, stosować dozowanie dla „sadzonek” według tabeli.
• W fazie wzrostu stosować dozowanie „wegetatywne” (Veg).
Tylko do wzrostu i dla roślin rozrodczych;
• Takie samo dozowanie w pierwszym tygodniu kwitnienia.
Zasada ogólna:
•  Zalecane EC: Sadzonki: 0.4 - 0.6 - Kiełki: 1.0 - 1.3 - Wzrost, kwitnienie i owocowanie : 1.6 - 2.
• Dla uzyskania lepszego przyswajania soli mineralnych w roztworze, należy wyregulować poziom pH między 
5,5 a 6,5, zanim dodamy odżywkę.  Jeśli trzeba sprawdzaj i reguluj poziom pH. Zalecamy stosowanie pH Down 
zawierającego bufory organiczne do stabilizowania pH. 
• FloraNova może być używana do wszystkich wód, twardych i miękkich. Tylko wtedy, kiedy woda jest 
nadmiernie skoncentrowana, trzeba regularnie wymieniać roztwór (co 15 do 20 dni),aby zapobiec 
nierównowadze substancji odżywczej. 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć :  
Ponieważ FloraNova jest bardzo silnie skoncentrowana, dla zapobieżenia możliwemu osadzaniu soli, przed użyciem 
silnie wstrząsnąć i dokładnie wymieszać przed dodaniem jej do wody. 
Komponenty należy rozpuszczać w wodzie oddzielnie i przepłukiwać miarkę przed zmianą komponentu.

ml/10L Światło przez 18 godzin Światło przez 12 godzin

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Sadzonki Weg. Kwitnienie i owocowanie

FloraNova Grow 6 6 12 14 8
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FloraNova Bloom 6 14 14 14 14

Ripen Przez 10 dni, aby przyspieszyć kwitnienie 60

Bio Roots 2   Stymulator ukorzeniania

Bio Protect 5 ml/L 5 ml/L 5 ml/L Stymuilator systemu odpornościowego
(Oprysk dolistny raz w tygodniu)

Bio Bloom 2 Stymulator kwitnienia

Diamond Nectar 15 Wzmacnia system korzeniowy
Poprawia ogólną kondycję rośliny

Mineral Magic 1 łyżeczka do kawy w dole łodygi (raz w tygodniu)
Poprawia odporność na owady i choroby. Sabilizuje pH

TABELA STOSOWANIA

AEROPONIKA, WŁOKNO  KOKOSOWE, 
GROROX, WEŁNA MINERALNA…
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Więcej informacji pod adresem: eurohydro.com albo tech@eurohydro.com


