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Hesi Aarde voeding en Boosters
Aardecultuur onderscheidt zich in veel opzichten van hydrosystemen.
Aarde houdt water en voedingsstoffen langer vast en ongebruikte stoffen hopen
zich op. Hesi voeding bevat geen ballaststoffen en is rijk aan organische voeding,
zodat de aarde nauwelijks belast wordt.

Hesi Voeding voor Aarde

Hesi TNT Complex
NPK voeding voor de groeifase.

Hesi Bloei Complex 
NPK voeding voor de bloeifase.

Hesi Fosfor Plus
PK voeding voor de bloeiversterking. 

Bewatering en voeding frequenties: 
Bewater alleen zo vaak als dat uw planten
het echt nodig hebben. De behoefte aan water
en daarom ook voeding, ligt aan de grote van de
potten en de soort en grootte van de plant. 
Geef 1 à 2 maal per week voeding.
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Hesi Booster
Hesi Wortel Complex Wortel activator
en elixer voor planten in stresssituaties.
Bij jonge planten: 1 à 2 maal per week
totdat de planten goed groeien.
Bij stress: 1 à 2 maal.

Hesi PowerZyme - Enzymenextract zorgt
voor een schoon en zuurstofrijk
plantensubstraat. 
Gebruik 1 à 2 maal per week.

Hesi SuperVit geconcentreerde mix van
vitaminen en aminozuren.
Regelmatig gebruiken.

Hesi Boost activeert de bloeikracht en de 
vruchtrijping van planten.
1 enkele dosis bij de start van de
bloeiperiode. Gebruik 1 à 2 maal per week
gedurende de bloeifase.


	NL Aarde 2017
	NL Aarde achterkant 2016

