
Hét

Hesi Termőföld
termesztési kísérőjegyzékHU

 növekedés virágzás
1 2 3 4 51 2 6 7 8

virágzás virágzás

Tápanyagok KLÓN Növekedés
Pro-Line

TNT 20 40 ml/10 L

Pro-Line
Bloom 40 ml/10 L

Pro-Line
Phosphor 20 ml/10 L

Pro-Line
Root A kezdéshez és a megterhelés elõt

Növekedés 
elõsegítõ

20 ml/10 L

Pro-Line
SuperVit  1 csepp 5 l vízhez az extra energiához

Pro-Line
Boost

20 ml/
10 L Elõsegíti a virágzás

Megvilágítás 18 órák 12 órák © Hesi Plantenvoeding BV 2016

Ö
ntözés tiszta vízzel

20 ml/10 L

V i r á g z á s



Hesi Pro-Line Soil műtrágyák és boosterek term öldre
A termőföldes közegen való növénytermesztés sokban különbözik a vízkultúrától.
A termőföld tovább képes tárolni a vizet és a tápanyagokat, és önmagában is gazdag fel nem
használt tápanyagokban. A Hesi műtrágyák éppen emiatt nem tartalmaznak ballasztanyagokat,
és gazdagok organikus tápanyagokban, így a termőföld nem károsodik. 

Hesi műtrágyák term öldre

Hesi Pro-Line T NT
NPK műtrágya növekedési szakaszra.

Hesi Pro-Line Bloom
NPK műtrágya virágzási szakaszra.

Hesi Pro-Line Ph osp h or
PK műtrágya és virágzásserkentő.

Öntözés és műtrágyázás gyakorisága:
Csak akkor locsolja a növényeket, mikor azok 
igazán igénylik.
A víz és műtrágya igény függ a cserepek
méretétől, valamint a növény méretétől és
fajtájától. 
Használjon műtrágyát heti -  alkalommal  

Hesi Boosterek

Hesi Pro-Line SuperVit
növény serkentő a gyorsabb növekedésért
és virágzásért.
Alkalmazza rendszeresen!

Hesi Pro-Line Boost
műtrágya a virágzási és érési időszakra. 
Alkalmazza egyszer a virágzási 
szakasz kezdetén.
Használja hetente 1-2 alkalommal a
virágzási szakaszban.

HU

Hesi Pro-Line Root
növény indító és serkentő.
Fiatal növényeknél: 
Alkalmazza heti 1-2 alkalommal, míg
beindul a növekedés.
Stressz vagy sokk esetén: 1-2 alkalommal



Hesi Plantenvoeding BV 2016

HU
Hesi Hidro

termesztési kísérőjegyzék

Hét  növekedés virágzás
1 2 3 4 51 2 6 7 8

virágzás virágzás

Tápanyagok KLÓN Növekedés V i r á g z á s
Pro-Line

Hydro Growth

Pro-Line
Hydro Bloom

Pro-Line
PK

Pro-Line
Root

Növekedés 
elõsegítõ

Pro-Line
SuperVit

Pro-Line
Boost

Megvilágítás 18 órák 12 órák

20 40 ml/10 L

40 ml/10 L

A kezdéshez és a megterhelés elõt
20 ml/10 L

 1 csepp 5 l vízhez az extra energiához

20 ml/
10 L Elõsegíti a virágzás

20 ml/10 L

Ö
ntözés tiszta vízzel



Hesi Pro-Line Hydro műtrágyák és boosterek vízkultúrához
A vízkultúrában használatos műtrágyák minden szükséges tápanyagot tartalmaznak
a megfelelő koncentrációban.
Az öntözővízhez adagolva a tápanyagok azonnal és maximálisan felvehetővé válnak
a növények számára, amint a gyökerekhez érnek.  

Hesi műtrágyák vízkultúrához

Hesi Pro-Line Hydro Growth 
NPK műtrágya növekedési szakaszra.

Hesi Pro-Line Hydro Bloom
NPK műtrágya virágzási periódusra.

Hesi Pro-Line PK 
PK műtrágya és virágzásserkentő.

Öntözés és műtrágyázás gyakorisága: 
Csak akkor locsolja a növényeket, mikor azok 
igazán igénylik.
A növények víz- és tápanyagigénye a növények
méretétől és fajtájától függ. 
Minden öntözéskor használjon műtrágyát!

Hesi Boosterek

Hesi Pro-Line SuperVit
növény serkentő a gyorsabb növekedésért
és virágzásért.
Alkalmazza rendszeresen!

Hesi Pro-Line Boost
műtrágya a virágzási és érési időszakra. 
Alkalmazza egyszer a virágzási 
szakasz kezdetén.
Használja hetente 1-2 alkalommal a
virágzási szakaszban.

HU

Hesi Pro-Line Root
növény indító és serkentő.
Fiatal növényeknél: 
Alkalmazza heti 1-2 alkalommal, míg
beindul a növekedés.
Stressz vagy sokk esetén: 1-2 alkalommal.



Hesi Kókuszháncs
termesztési kísérőjegyzékHU

Hét  növekedés virágzás
1 2 3 4 51 2 6 7 8

virágzás virágzás

Tápanyagok KLÓN Növekedés V i r á g z á s
Pro-Line

TNT 20 40 ml/10 L

Pro-Line
Coco 40 ml/10 L

Pro-Line
PK

Pro-Line
Root A kezdéshez és a megterhelés elõt

Növekedés 
elõsegítõ

20 ml/10 L

Pro-Line
SuperVit  1 csepp 5 l vízhez az extra energiához

Pro-Line
Boost

20 ml/
10 L Elõsegíti a virágzás

Megvilágítás 18 órák 12 órák © Hesi Plantenvoeding BV 2016

20 ml/10 L

Ö
ntözés tiszta vízzel



Hesi Pro-Line o o műtrágyák és boosterek k kuszrosthoz
A kókusz termesztő közeg a cserepes és vízkultúrás növénytermesztésben is használatos. 
A kókusz semleges közeg, azonban bizonyos ásványi anyagokat, mint pl a Kalcium,
képes megtartani.
A Hesi Coco műtrágyákat a közeg ezen képességéhez alkalmazkodva fejlesztették ki.

Hesi műtrágya k kuszhoz

Hesi Pro-Line T NT  
NPK műtrágya növekedési szakaszra.

Hesi Pro-Line C oc o 
NPK műtrágya a virágzási időszakra.

Hesi Pro-Line PK
PK műtrágya és virágzásserkentő.

Öntözés és műtrágyázás gyakorisága:
Csak akkor locsolja a növényeket, mikor azok 
igazán igénylik.
A növények víz- és tápanyagigénye a növények
méretétől, fajtájától és a cserepek méretétől függ.
Minden öntözéskor használjon műtrágyát!

Hesi Boosterek

Hesi Pro-Line SuperVit
növény serkentő a gyorsabb növekedésért
és virágzásért.
Alkalmazza rendszeresen!

Hesi Pro-Line Boost
műtrágya a virágzási és érési időszakra. 
Alkalmazza egyszer a virágzási 
szakasz kezdetén.
Használja hetente 1-2 alkalommal a
virágzási szakaszban.

HU

Hesi Pro-Line Root
növény indító és serkentő.
Fiatal növényeknél: 
Alkalmazza heti 1-2 alkalommal, míg
beindul a növekedés.
Stressz vagy sokk esetén: 1-2 alkalommal




