Tabela e dozave

FloraMax VegaFlora A+B
VegaFlora A+B është një lëndë ushqyese profesionale me 2 pjesë për sistemet
hidroponike, dhe ose ﬁbra të arrave të kokosit:
• Siguron ushqyerje më të favorshme nga ﬁdani te korrja.
• Përqendrim i lartë i pH dhe plotësisht i tretshëm. Nuk i bllokon tubat dhe ﬁltrat.
• E lehtë për t'u përdorur. Proceduat për përgatitjen e dozës nuk janë të lodhshme
- thjesht mateni, derdheni, pastaj përziejeni. Për dheun dhe ﬁbrat e arrës së
kokosit, rregullimi i pH në pjesën më të madhe të ujërave nuk është i nevojshëm.
• Nuk përmban përbërës të panevojshëm. Kjo stimulon aroma më të mira.
• Përmban përbërës të kategorisë premium.

Root-XS

Resin-XS

Siguron harlisje të rrënjës. Minimizon
vyshkjen nga zhvendosja dhe
ndihmon në nxitjen e një cikli më të
shpejtë të kulturave. Prodhon gjethe
më të gjelbra, të shëndetshme dhe
fruta me më pak shenja ﬁshkjeje.

Fuqizuesi #1 i lulëzimit për
kultivues të përkushtuar.
Formulimi i saj unik stimulon çeljen
e luleve dhe ndihmon në nxitjen e
peshës më të madhe të frutave.
Është pa hormone dhe nuk
shkakton erë të keqe ose
grumbullime në rezervuar.

Flowering Enhancer
Aditiv tre në një për çeljen e luleve që e
bën më të lehtë kultivimin dhe rrit
madhësinë e luleve:
1. Është një aditiv fosfori dhe kaliumi,
2. Përmban gjithashtu kalcium, magnez
dhe hekur,
3. Ndihmon në ruajtjen e pH nën 6.5.

Clone Spray
Ndihmon në
përmirësimin e
shkallës së suksesit
dhe shëndetit të
kloneve dhe ﬁdanëve.
Ai ka një surfaktant të
integruar.

System
Maintenance
Parandalon bllokimet e
lëndëve ushqyese.
Është në përputhje me
aditivët organikë dhe
bakteret e favorshme.

OrganaBud
Aditiv i nevojshëm organik.
Përmban leshterik deti që është
shumë i tretshëm. Afati i
jetëgjatësisë së tij prej 3 plus
vjetësh siguron që lënda ushqyese
të qëndrojë e pastër dhe të mos
shkaktojë grumbullime të
padëshiruara në rezervuar ose tuba.

Silica

Cloner

Ndihmon në
parandalimin e
vyshkjes së
gjetheve dhe
shton peshën
dhe jetëgjatësinë
e frutave.

Xhel shumimi. I
reziston ndotjes
tërthore. Ka një
jetëgjatësi prej
10 vjetësh.

Kimistë dhe konsulentë për hortikulturën që prej vitit 1966
www.ﬂoramax.com
@ﬂoramaxnutrients

Dritë
në ditë
(orë)

Procesi i prerjeve
dhe ﬁdanëve*

1 - 2 javë

Faza e hershme
vegjetative

Kohëzgjatja

VegaFlora A+B
#

Root-XS Flowering OrganaBud

Resin-XS

Enhancer

#

System
Maintenance

Silica EC ﬁnale
mS/cm
(Shtoni në
EC-në e ujit)

A

B

18 orë

1.7ml

1.7ml

2ml

1 - 2 javë

18 orë

2.4ml

2.4ml

2ml

1ml

1ml

0.1ml

1.4

Faza e mesme e
vonshme vegjetative

2 - 4 javë

18 orë

3.0ml

3.0ml

2ml

2ml

1ml

0.1ml

1.8

Faza e çeljes së
hershme

2 - 3 javë

12 orë

3.0ml

3.0ml

0.5ml

2ml

2ml

1ml

0.1ml

2.0

Faza e mesme e
vonshme e çeljes

3 - 8 javë

12 orë

2.4ml

2.4ml

0.5ml

2ml

1ml

1ml

0.1ml

2.1

1ml

3ml**

1.0

Versioni 23 maj 20: Për informacione më të fundit vizitoni faqen e internetit https://www.ﬂoramax.com/dosage-calculator. Kjo tabelë për përgatitjen e dozës shërbim vetëm si udhëzues.

UDHËZIME (Sistemi hidroponik/ Fibra të arrës së kokosit/ Dhe)
HAPI 1. Përgatitja e dozës

HAPI 4. Mirëmbajtja

Mbushni rezervuarin e lëndëve ushqyese me ujë dhe shtoni A+B
dhe aditivë. Shtoni sipas sekuencës së treguar në tabelë (nga e
majta në të djathtë) dhe përziejeni tërësisht pas çdo shtese. MOS
shtoni një “cal-mag” në këtë tretësirë ose tejkaloni vlerën
përfundimtare të EC me më shumë se 0.2mS/cm.

• Ruani temperaturën e lëndës ushqyese ndërmjet 20-25 °C
(68-77 °F). Mbuloni rezervuarin për të parandaluar avullimin dhe
ekspozimin ndaj dritës.
• Sistemet hidroponike të riciklimit: Kontrolloni çdo ditë pH dhe
EC. Zëvendësoni lëndën ushqyese çdo 7-10 ditë.
• Sistemet me ﬁbra të arrës së kokosit ose dhe: Shpëlani me ujë
substratin çdo 1-2 javë.

**Resin-XS: Përdorni deri në 4ml/L për bimët që duan shumë pleh.
#
Sistemet DWC : Për VegaFlora ‘A’ dhe ‘B’, ulni përqindjen e dozës në
tabelë me 0.7ml/L për të gjitha fazat përveç Prerjeve & Fidanëve.

HAPI 2. Kontrolli i pH
Kontrolli që pH të jetë ndërmjet nivelit 5.0 dhe 6.5.
Për disa ujëra të kripura është më mirë që pH të
ulet ndërmjet nivelit 5.0 dhe 5.5.

HAPI 3. Frekuenca e ushqyerjes
Në përgjithësi, përdorni këtë tretësirë ushqyese sa
herë që vadisni.

*Përdorni CLONE
SPRAY dhe
CLONER për prerjet
dhe farat.

US to Metric
Conversion

tsp

tbsp

Fl.oz.

Qrt

US Gal

5ml

15ml

30ml

946ml

3.78 litres
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(javë)

ml / L

