PROFS - PROFESSIONAL FERTILIZER SOLUTIONS
Profs (afkorting voor Professional Fertilizer Solutions) is een Nederlands voedingsprogramma dat speciaal is
ontworpen voor de Europese hydrocultuursector. Het is ontworpen met gebruiksgemak, substantiekwaliteit
en -zuiverheid in het achterhoofd. Tijdens het ontwerpproces, hebben onze ingenieurs meststoffen
geformuleerd die zowel de kwaliteit en het gewicht van het eindproduct zullen verbeteren. Het is van het
allergrootste belang dat het gebruik van Profs nutriënten opbrengsten zal stimuleren. Dat is waarom de
gebruikers worden geadviseerd om het begeleide handboek (doseringsschema) nauw te volgen.

profs mineral
De minerale voedingsstoffen die worden
gedistribueerd onder de Profs-vlag vormen een
compleet dieet met mineralen, essentiële aminozuren
en vitaminen voor de plant. De hoofdnutriëntenlijn
bestaat uit de negen meststoffen die worden
gepresenteerd op de achterzijde van deze flyer. Zij
kunnen in drie categorieën worden gegroepeerd:
basisvoedingsmiddelen, voedingsverbeteraars en
supplementen.
De basisproducten (Terra A & B, Hydro A & B) worden
gebruikt om het belangrijkste deel van het dieet aan
de planten te voeden. Ze kunnen worden gezien als de
bulkvoeding van de planten.
De voedingsverbeteraars (Rhizo Root Stimulator,
Bloom Accelerator en Final Boost) zijn producten
die het evenwicht van het dieet naar een specifieke
kant van het spectrum zal doen kantelen. Zij worden
gebruikt om processen in specifieke fasen in de
levenscyclus te bevorderen.
De supplementen (Si Stabilizer, Prozyme, pH- en
pH+) worden gebruikt om bepaalde aspecten van de
biologische en chemische processen die plaatsvinden
in de plant en het ecosysteem te verbeteren.
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profs
all in one

De All in One producten worden gebruikt wanneer
gebruiksgemak het belangrijkste aspect van een
operatie is. Slechts twee producten worden gebruikt
om ervoor te zorgen dat de plant de voedingsstoffen
krijgt die het nodig heeft. Het All in One concept kan
gebruikt worden in een normale bloeicyclus, maar
is ook effectief op moederplanten of stekken. Zorg
ervoor dat u het advies goed volgt, en u zult versteld
staan van wat deze twee producten kunnen doen
voor u en uw planten.

BOOST

HYDRO -B

Basic Hydro B vult Basic Hydro A perfect aan
en voegt alle ontbrekende ingrediënten toe
aan het voedingswater. Bij gebruik in de juiste
verhouding zorgt de combinatie van Basic
Hydro A en Basic Hydro B ervoor dat de planten
een compleet voedingsdieet krijgen.

Profs Si Stabilizer is samengesteld uit ortho
siliciumzuur in monomere vorm. Deze vorm
van silicium is uniek in het feit dat het 100%
biologisch beschikbaar is. Silicium is meestal
een onderdeel van siliciumdioxide, dat planten
moeilijk kunnen opnemen.

Si STABILIZER

TERRA -A

Basic Terra A vormt de basis voor de teelt van
gewassen op mediums die een aanzienlijke
hoeveelheid aarde bevatten. Dit product bevat
stikstof, calcium en alle micronutriënten die
nodig zijn om planten op een gezonde manier te
laten groeien.

Enzymen worden gebruikt om dood plantaardig
materiaal op te breken in het substraat waarin
de planten leven. Om dit te doen, voegt u het
product toe aan kraanwater en laat u het
medium weken met de oplossing.

PROZYME

TERRA -B

Basic Terra B is het tweede deel van de
tweedelige basisvoeding voor de teelt van
gewassen op aarde. Dit product bevat alle
mineralen die Basic Terra A mist.
Gecombineerd zijn Basic Terra A en Basic Terra
B een complete voeding voor uw planten.

De zuurgraad van het substraat moet worden
geoptimaliseerd voor efficiënte nutriëntabsorptie.
Profs pH additives worden gebruikt om het water
te verzuren of te alkaliseren.

ph additives

STIMULATOR

Rhizo Root Stimulator is ontworpen om de wortels
van planten te activeren. Het product doet dit
door de juiste balans van mineralen en hormonen
aan het dieet van de plant toe te voegen. De
actieve ingrediënten in Rhizo Root Stimulator zijn
afkomstig van de oceanen van de Aarde.

Deze volledig uitgeruste meststof zorgt ervoor dat
u uw planten het voedsel geeft dat ze verdienen.
Deze voedingsstoffen zijn volledig opneembaar
en beschikbaar voor planten. Gebruik de twee
flessen Profs All in One voor al uw toepassingen,
ongeacht het gewas of de genetica.

All in one A&B

ACCELERATOR

Profs Bloom Accelerator zit boordevol bloeistimulatoren, wat resulteert in een uitgebreid
bloembed met veel knoppen. Tijdens de weken
die leiden tot het einde van de levenscyclus
van de plant, zal Bloom Accelerator het aantal
knoppen die de plant aanmaakt verhogen.
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FINAL

Zowel de bloemzetting als het uitharden
van de bloemen zijn essentieel om een hoge
opbrengst van het gewas te verzekeren. Hoge
hoeveelheden kalium en fosfor in deze fase
zorgen ervoor dat de uitharding van de bloem
aanzienlijk sneller zal gaan en langer voortzet.

BASIC

HYDRO -A

Basic Hydro A is essentieel bij het kweken met
een inert medium, zoals steenwol of kokos. De
stikstof-, calcium- en micronutriënten in dit
product zorgen voor een gezond basisdieet
waarop planten onmiddellijk zullen gedijen.

