AutoFlower-SuperMix
Minerale/Organische meststof

De naam spreekt voor zich: dit is een één component SuperMix speciaal geformuleerd voor
planten die niet afhankelijk zijn van het aantal uren licht om hun bloeicyclus te starten.
Omdat Bio Nova vooraan staat met nieuwe ontwikkelingen is een speciaal geformuleerde
meststof voor deze planten gecreëerd. Er is een specifieke AutoFlower-SuperMix ontworpen
om op simpele wijze in een optimale bemesting te voorzien.
De AutoFlower-SuperMix werkt hetzelfde als de andere SuperMixen en kan naadloos in de
bestaande schema’s ingepast worden. Vanaf de bloei moet PK 13-14 toegevoegd worden.
Met deze twee producten kan de hele teelt volbracht worden. Voor toegewijde kwekers zijn
uitbreidingen met BN Roots, BN X-ceL, TML en BN-Zym mogelijk.
De NPK verhouding is met 7-3-5 iets gewijzigd. De spoorelementen zijn ook bijgesteld en
de toevoeging van gefermenteerde algen zorgt voor een top resultaat.
Deze meststof bestaat uit:
• Macro elementen zoals NO3, NH4, NH2, SO4, P, K, Ca, Mg en Si.
• Micro elementen in chelaatvorm zoals Fe, Mn, Zn, B, Cu en Mo.
• Vitaliserende plantenextracten.
Organische toevoeging in de vorm van gefermenteerde algen en kruiden zorgen voor:
• Stimulering van het immuunsysteem en de hormoonvorming door de plant zelf.
• Schone druppelaars en leidingen.
• Afbraak van dode wortelresten tot opneembare voedingsstoffen.
• Bescherming, stimulering en toevoeging van micro organismen.
• Een lagere ziektedruk
• Recirculeerbaar.
Bovenstaande elementen zijn volkomen zuiver en vrij van ballaststoffen. Hierdoor is deze
meststof snel opneembaar en kan met een lage EC waarde volstaan worden. AutoFlowerSuperMix zorgt voor een intensief bodemleven, stimuleert actief de wortelvorming en
voorziet in de complete bemesting tijdens groei- en bloeifase.
DOSERING:
Continu in het voedingsvat 15-33 ml. per 10 liter water.
In de eerste week van de groei kan opgestart worden met een lage dosering.
In de bloeiperiode moet PK 13-14 extra toegevoegd te worden.
In gebieden met een laag kalk cijfer (zacht water) dient Ca 15 toegevoegd te worden.
Voor meer informatie: www.bionova.nl/downloads/fertilizing-grow-schedules
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