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NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI, 
THÀNH QUẢ CỦA BẠN

SẢN XUẤT TẠI 
CALIFORNIA
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(DƠ BẨN)

(TAP/ CỨNG)(RO/ MỀM)

GỐC MỘT PHẦN
Gốc VEG+BLOOM là một công thức hoàn chỉnh kết hợp tất cả các khối xây dựng thiết yếu để phát triển 
một cây trồng khỏe mạnh trong tất cả các giai đoạn vòng đời của nó. Gốc này có các chất như can-xi, 
magiê, vi khuẩn có lợi, tác nhân chống co giãn, đường, nitơ, kali, silica và phốt pho. Sản phẩm này được 
tạo ra để dễ sử dụng và mang lại hiệu quả chất lượng. Các gốc này được sản xuất dành cho các môi 
trường khác nhau, hệ thống canh tác và chất lượng nước khác nhau.

•  Chất lượng nước trong khoảng 
0,0 EC−0,3 EC  

•  Tất cả các hệ thống: Đất, Coco, 
Bông khoáng, DWC, NFS.

•  pH ổn định 

•  Chất lượng nước trong khoảng 
0,0 EC−0,3 EC 

•  Chọn lựa các hệ thống: Bông 
khoáng, Coco, thủy canh.

•  Giảm độ pH cho cây trồng cấp 
cao, lai giống hữu cơ tổng hợp.

•  Dành cho kích thước chậu nhỏ 
hơn với nhiều lần cho ăn  
mỗi ngày

• PH sẽ là 5.2 với nước 0 ppm.
•Độ pH được khuyến nghị cho Coco 5,9-6,0

• Độ pH được khuyến nghị cho Hydro 5,4-5,8
• Ổn định trong rêu than bùn với độ cứng của nước là +.5 EC

* Công thức DOS là một sản phẩm đặc biệt

•  Hiệu chỉnh pH và thang đo
•  Thêm nước ban đầu vào 0,2-0,3 EC với 

CalMag, STACKSWELL hoặc nước máy.
•  Sử dụng vòi phun nước để trộn 15 phút

•  KHÔNG trộn trước trong nước ấm
•  Giữ bể chứa trong khoảng 65-68 F
•  Rắc chất dinh dưỡng, phá vỡ các khối vón cục
•  Bộ lọc lưới 120-150 mi-crô-mét tùy chọn

•  Chất lượng nước từ  
0,0 EC-0,7 EC

•  Được sản xuất dành cho đất 
trơ và than bùn.

•  Giảm độ pH cho cây trồng 
cấp cao, lai giống hữu cơ 
tổng hợp.

•  Tập hợp dinh dưỡng hoàn 
chỉnh cho đất.

•  Chất lượng nước trong 
khoảng 0,3 EC-0,7 EC

•  Chọn các hệ thống: Bông 
khoáng, Thủy canh,  
DWC, NFS.

•  pH ổn định

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  P H A  T R Ộ N

DOS là một công thức dinh dưỡng cô đặc hai phần để sử dụng 
với các máy trộn tỷ lệ (DOSATRON). Nó có chất lượng tuyệt vời 
bởi gốc 1 phần của chúng tôi chỉ được chia thành hai phần để 
duy trì sự cân bằng dưới dạng cô đặc. Với tỷ lệ 1:100, 1OO lb 
DOS sẽ xử lý 12.000 ga-lông nước. Các bình chứa chất cô đặc 
sẽ được trộn như sau: Phần A 300-360g/ga-lông, Phần B 240g/
ga-lông. Bạn có thể giảm phần A từ số lượng được đề xuất cao 

nhất để kiểm soát nồng độ thức ăn và cân bằng mức tiêu thụ của máy đo. Chất cô đặc có thể giữ trong 
ít nhất 2 tuần nếu được che phủ và không tiếp xúc với ánh sáng. Rất ổn định khi được ngăn cách để 
tránh các luồng gió và giữ trong bóng tối.

DIRTY

TAP/HARDRO/SOFT



Thêm nước vào  
0,2 - 0,3 EC

Thêm nước vào  
0,2 - 0,3 EC

Thêm nước vào 0,2 - 
0,3 EC

4 - 5 gram 
trên ga-lông

5 - 6 gram 
trên ga-lông

4 - 6 gram 
trên ga-lông

*Bổ sung Mag tùy 
chọn

*0,25 - 0,50 gram trên 
ga-lông 

1 - 2 gram 
trên ga-lông

1 gram 
trên 5 ga-lông

1 gram 
trên 5 ga-lông

1 gram 
trên 10 ga-lông

thức ăn dạng lá 50ml/
ga-lông nước PPM thấp 

2x mỗi tuần

thức ăn dạng lá 50ml/
ga-lông nước PPM thấp 

2x mỗi tuần

*không cần pH hoặc 
thêm chất làm ẩm

HD

* Thêm nước vào 0,2-0,3 EC trước với CalMag hoặc Nước Máy. Sử dụng một máy bơm tỷ lệ và vòi phun 
nước để trộn.

* Đây là điểm khởi đầu vừa phải, quan sát cây của bạn và điều chỉnh nồng độ thức ăn khi cần. #readnfeed

(PHỐI HỢP TỐT) 

(SÁNG BÓNG)

(TĂNG TUỔI THỌ) 

(THÚC ĐẨY)

CHẤT PHỤ GIA

BIỂU ĐỒ CHO ĂN

Rau đầu mùa Rau / Hoa  
đầu mùa Hoa

Chất thúc đẩy ra hoa có nguồn gốc phốt phát với chiết xuất vỏ cua, phân lập cutin thực 
vật, với một lượng nhỏ magiê, và một loạt các hợp chất thúc đẩy mật hoa. Nó kích thích 
đáp ứng miễn dịch làm tăng sản xuất terpenoid và khả năng kháng bệnh. Sự kết hợp 
của các khoáng chất khả dụng sinh học, axit L-amino, và hoóc môn có nguồn gốc từ thực 
vật^ để làm gia tăng và làm chín trái cây và hoa. Trước đây được gọi là +SIZE.

Vi sinh vật dạng bột. Một sự pha trộn của vi khuẩn có lợi, nấm, axit amin, vitamin, và các 
hormon có nguồn gốc tự nhiên. Hỗ trợ trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng. Vi khuẩn và 
nấm tạo ra các enzym cung cấp chất dinh dưỡng cho rễ. Giúp ngăn ngừa vi khuẩn có hại và 
mầm bệnh ở rễ. Được phát triển nhằm tăng cường hiệu quả của VEG + BLOOM và SHINE.

Việc cho cây ăn thông qua thân cây và lá thường là một cơ hội bị bỏ qua. PUSH không chỉ 
kích thích cây trồng phát triển mà còn cung cấp canxi cho cây để đảm bảo tăng trưởng 
mạnh mẽ. Với chiết xuất tảo bẹ chọn lọc, PUSH nâng cao nhu cầu phân chia tế bào và 
tăng sự hấp thu silica. Push bao gồm silica sẵn sàng sinh học và canxi. Các hormon được 
chiết xuất từ   thực vật, và các chất hoạt động bề mặt được chiết xuất từ   rễ cây. 
 Hormon có trong các sản phẩm tảo bẹ có thể gây tăng trưởng lưỡng tính ở cây con 
không giới tính.

SẮP RA MẮT... Canxi và magiê rất cần thiết cho quá trình quang hợp, hấp thụ chất 
dinh dưỡng và sản xuất chất diệp lục. Một sự pha trộn các loại đường, axit humic, canxi 
và magiê, các dưỡng chất vi lượng là nền tảng của chế độ dinh dưỡng cho cây trồng của 
bạn; cho phép bạn phối hợp N-P-K để phát triển cây xanh tốt.

RO/SOFT TAP/HARD DIRTY



Hỗ trợ Kỹ thuật: 1-800-975-6860 bấm phím 2  tech@vegbloom.com
Mua Bán Buôn hoặc Lẻ: 1-800-975-6860  order@vegbloom.com

www.vegbloom.com

@vegbloomBạn đang tìm cách để tự động hóa? Hãy hỏi chúng tôi về Công thức DOS

CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

ĐƠN GIẢN

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

HOÀN CHỈNH

VEG+BLOOM sử dụng khoáng chất được nghiền rất nhỏ kết hợp với các vật liệu hữu cơ sạch và tinh 
khiết để tạo ra một hỗn hợp lai tuyệt vời giữa loại bột dễ trộn và bột có hoạt tính sinh học. 99% thành 
phần của chúng tôi có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và được pha trộn ở California.

Bột giúp đơn giản hóa công việc của bạn. Thay vì trộn các chất lỏng hỗn độn từ hàng tá chai lọ, hãy trộn 
vài muỗng bột VEG + BLOOM sạch và an toàn vào nước và thức ăn cho cây. Không còn lịch trình cho ăn 
phức tạp nữa.

Các chất dinh dưỡng dạng lỏng thường có độ ổn định kém hơn. Nhiều thành phần không thể được 
kết hợp trong một dung dịch duy nhất. Điều này có nghĩa là có nhiều chai dễ dàng bị hỏng. Shelf - bột 
lai VEG + BLOOM ổn định và hoàn chỉnh đặt tất cả mọi thứ vào một chai cho kết quả cắt giảm chi phí 
đáng kinh ngạc. Đối với người trồng có nhu cầu, có một vài chất tăng cường để thúc đẩy kết quả tới 
mức giới hạn.

Các nhà hóa học của chúng tôi có thể trộn bất kỳ thứ gì với nhau mà không gây ra các phản ứng hóa 
học tiêu cực. Điều này có nghĩa là một loại bột lai VEG + BLOOM duy nhất có chứa tất cả các thành tố 
thiết yếu và các chất phụ gia có lợi mà cây trồng của bạn đang rất cần.


