
SUPER SOLO

COMO USAR  (FOTOPERÍODO e AUTOMÁTICA)
GLOMUS:  Espalhe 2g na parte inferior do buraco de plantio e mais 2g diretamente nas raizes. Usar na germinação e transplante. 

PRO-B:   Diluir 2ml para 1L de água. Iniciar na  2ª semana da germinação e interromper na 2ª semana da flora. Usar 1x por semana. 

FAT TEA:  Compost Blend 1kg para cada 20L de água. Microbes Food 1g  para cada 1L de água. Usar a cada 15-21 dias.

NO SUPER SOLO, PODEMOS CULTIVAR SOMENTE COM H20, MAS USANDO OS PRODUTOS ACIMA, VAMOS AMPLIFICAR AINDA MAIS OS RESULTADOS!

Todos  os produtos listados são:  naturais, orgânicos e veganos, seguros para o solo, não queimam as plantas e não precisam de ajuste no pH.  
Recomendamos regar com água, sem cloro, com o pH entre 6.0 -7.0.  Para remover o cloro, basta deixar a mesma descansando por 24h.
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SUPER SOLO

COMO USAR  (FOTOPERÍODO e AUTOMÁTICA)
ROOTS:  Diluir 1g pra 2L de água. Usar 1X por semana. Iniciar na  2ª semana da germinação e interromper no final da vega. 

TRANZITION:   Espalhar 20g ao redor do caule, regar com cerca de 1L de água. Usar 1X na transição da vega para a flora.

MOLASSES:  Diluir 5g para 2L de água . Usar em conjunto , na mesma rega, com o ROOTS e o FINAL.

FINAL:  Diluir 1g para 2L de água . Usar 2X por semana. Iniciar na 2ª semana da flora e interromper 7 dias antes da colheita.

NO SUPER SOLO, PODEMOS CULTIVAR SOMENTE COM H20, MAS USANDO OS PRODUTOS ACIMA, VAMOS AMPLIFICAR AINDA MAIS OS RESULTADOS!

Todos  os produtos listados são:  naturais, orgânicos e veganos, seguros para o solo, não queimam as plantas e não precisam de ajuste no pH.  
Recomendamos regar com água, sem cloro, com o pH entre 6.0-7.0.  Para remover o cloro, basta deixar a mesma descansando por 24h.
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substrato inerte

COMO USAR  (FOTOPERÍODO e AUTOMÁTICA)
ROOTS:  Diluir 1g para 2L de água. Usar a toda rega. Iniciar na  1ª semana da germinação e interromper no final da vega. 

TRANZITION:   Espalhar 20g ao redor do caule e regar com cerca de 1L de água. Usar 1X na transição da vega para a flora. 

MOLASSES:  Diluir 5g para 2L de água . Usar em conjunto, na mesma rega, com o ROOTS e o FINAL.

FINAL:  Diluir 1g para 2L de água . Usar a toda rega. Iniciar na 2ª semana da flora e interromper 7 dias antes da colheita.

PARA SUBSTRATO INERTE, DEVEMOS SEMPRE ADICIONAR NUTRIENTES AS REGAS. ESSE ESQUEMA É COMPLETO E NÃO NECESSITA DE PRODUTOS EXTRAS.

Todos  os produtos listados acima são:  naturais, orgânicos e veganos, seguros para o solo, não queimam as plantas e não precisam de ajuste no pH.  
Recomendamos regar com água, sem cloro, com o pH entre 6.0-7.0.  Para remover o cloro, basta deixar a mesma descansando por 24h.
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