
B.A.C
Grow / Bloom

živiny
EC

B.A.C
Bloom-/Root stimulátor 

1 až 2 ml na 10 l

pH
 

Hydro

pH

 Coco

B.A.C
Foliar Spray
20 ml na 5 l

B.A.C Pro-Active
10 ml na 1 l Spray

1 ml na 10 l dávkování

B.A.C
The Final Solution

6 ml na 10 

B.A.C
F1 Superbud 

Booster
EC O,6

Zalévání 
(odpařování vody)

na m2 

****

Vlhkost 
vzduchu 
(R.V.)

Teplota 
vody

°C

Teplota 
místnosti/rostliny 

Den / Noc
°C

Vertikální 
ventilátory 
Zap / Vyp

první den růstu 1,6 grow root stimulátor 5,0 6,0 1x postřik 10 l 85% 22 24/24 vypnuto

druhý den 80% 24/24 vypnuto

třetí den 1x postřik 80% 24/24 vypnuto

čtvrtý den 1,7 grow root stimulátor 5,0 6,0 1 l 80% 22 24/24 vypnuto

pátý den 75% 24/24 vypnuto

šestý den 75% 22 24/24 vypnuto

sedmý den 1,7 grow root stimulátor 5,1 6,0 1,5 l 75% 24/24 vypnuto

osmý den 75% 24/24 vypnuto

devátý den 1x postřik 70% 22 24/24 vypnuto

desátý den 1,7 grow root stimulátor 5,1 6,0 2 l 70% 24/24 minimum

jedenáctý den 70% 24/24 minimum

dvanáctý den 70% 22 24/24 minimum

třináctý den 1,8 grow root stimulátor 5,2 6,0 2 l 70% 24/24 minimum

čtrnáctý den 70% 24/24 minimum

70% 24/24 minimum

dvanáct hodin světla

první týden květenství 1,8 bloom bloom-/root stimulátor 5,3 6,0 1x postřik dávka jednou týdně ** 1x dávka 2,5 l 65% 22 28/20 50%

druhý týden 1,9 bloom bloom stimulátor 5,5 6,0 dávka jednou týdně 3 l 60% 22 28/20 50%

třetí týden 2,0 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 1x postřik dávka jednou týdně 4 l 60% 22 28/20 50%

čtvrtý týden 2,1 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 dávka jednou týdně 5 l 55% 22 28/20 75%

pátý týden 2,2 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 dávka jednou týdně 6 l 55% 22 28/20 75%

šestý týden 1,7 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 dávka jednou týdně 0,6 EC booster 8 l 50% 22 28/20 100%

sedmý týden*** 1,8 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 dávka jednou týdně 0,6 EC booster 10 l 45% 22 28/20 100%

předposlední týden 1,9 bloom bloom stimulátor 5,8 6,0 dávka jednou týdně 0,6 EC booster 9 l 40% 22 28/20 100%

poslední týden 1,4 bloom bloom stimulátor 6,0 6,0 dávka jednou týdně ** 1x dávka 0,6 EC booster 8 l 40% 22 28/20 90 až 80%

*           B.A.C Funky Fungi doporučujeme smíchat před tím, než zasadíte nové rostlinky do nového média, s nepoužitým kokosem nebo musí být přidáno do rockwoolové kostky. Když harmonizujete hodnotu pH (6,O), musí být kokos obohacen o B.A.C Chalk/Lime.
             Do této nové svrchní vrstvy kokosu přidejte B.A.C Funky Fungi.
**          B.A.C The Final Solution postačí přidat v prvním týdnu květenství a v posledním týdnu růstu do živin nebo stimulátoru pouze jednou.  NE ale každý den tohoto týdne!
***        Počet dnů růstu a týdnů květenství uvedený v tabulce pochopitelně závisí na odrůdě a počtu rostlin na čtvereční metr a také na klimatu.
****      Vypařování způsobené rostlinami a zalévání na čtvereční metr spolu vzájemně souvisí, protože voda se bude částečně odpařovat také kvůli růstovému médiu, nikoli pouze vlivem rostlin. Intenzita zalévání proto závisí jak na vypařování rostlin,
             tak na půdním povrchu. 
*****    Vlhčení média závisí na celkovém množství, které používáme: druh pěstebního média (zemina nebo kokos) a množství vody médiu dodávané (po provlhčení média byste například měli být schopni z něj v hrsti vymačkat deset kapek vody).
             Tento harmonogram slouží jako vodítko. Vždy rostliny sami kontrolujte a rozhodněte, zda nepotřebují přizpůsobení ovzduší, zalévání nebo množství živin. B.A.C doporučuje pracovat v letním období s nižšími hodnotami EC!
             Máte-li zájem o více informací týkajících se pěstitelských rad a harmonogramů, kontaktujte NashGrowShopTeam, který je dostupný na internetu (office@nashgrowshop.cz, info@baconline.nl) nebo telefonicky.

              RŮSTOVÝ HARMONOGRAM PRO COCO A HYDRO B.A.C KONTROLA OVZDUŠÍ

Doba květenství

Den pěstění

18 hodin světla

(přidejte Funky Fungi)*
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