
ДОБРЕ ДОШЛИ В КРЪГА НА RECIPE 420 (РЕЦЕПТА 420)
Всички продукти на Recipe 420 са плод на внимателна разработка, 
опираща се на дългогодишен опит в растениевъдството и 
сътрудничество с доставчици на висококачествени съставки 
с прогресивни възгледи в продължение на много години. 
Съставките са подбрани и смесени с цел максимално 
подпомагане на растежа. Вече повече от 100 години помагаме на 
производители като вас да оползотворят максимално почвата, 
растенията и времето си.

ПОЧВЕНА СМЕСКА RECIPE 420 BHANG
Почвената смеска Recipe 420 BHANG, разработена специално за 
домашни насаждения на закрито или на открито, гарантира бърз 
начален растеж и лесен успех. Тази водеща смес ще преобрази 
начина, по който отглеждате растенията си и ще осигури за 
корените среда, подпомагаща бързия растеж на всеки стадий. 
Благодарение на кокосовите влакна и на вулканичната пемза 
растенията могат да дишат максимално. В същото време, 
идеалните материали за задържане на водата и хранителните 
вещества осигуряват целогодишен успех. Изпреварете другите и 
стигнете първи до финала с почвената смеска Recipe 420 BHANG.

КУЛТУРА НА ОТКРИТО И НА ЗАКРИТО
Почвената смеска Recipe 420 BHANG е напълно готова за 
употреба в контейнери с най-различни размери: от саксийки за 
разсад до големи саксии и градинарски чували. За да се осигури 
оптимален дренаж, използваният контейнер трябва да е снабден 
с отвори за оттичане.

Контейнерът се напълва с почвената смеска Recipe 420 BHANG, 
като се оставя достатъчно място за поливане. Растението се 
поставя внимателно в почвената смеска, при необходимост 
около него се досипва от смеската, и се полива обилно.

Почвената смеска Recipe 420 BHANG спомага за добър начален 
растеж, но насажденията трябва да се наторяват през целия 
активен сезон с един от нашите торове Recipe 420.

ПОЧВЕНА СМЕСКА RECIPE 420 BHANG—
ВИСОКОЕФЕКТИВНО ПОДХРАНВАНЕ ЗА РАСТЕЖ 
НА НАСАЖДЕНИЯТА
Екипът на Recipe 420 е открил печелившата комбинация от 
съставки за домашния производител. Закопчайте коланите и 
бъдете готови: тази смес е супер заредена за всички стадии на 
растеж!

Растенията ви ще полудеят по нея. Освен всичко останало, тя 
съдържа и гуано от прилепи!

СПЕЦИАЛНО ПОДБРАНИ СЪСТАВКИ 
ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Състав: Отлежала дървесна пръст, кокосово влакно, вулканична 
пемза, оризови трици, костно брашно, брашно от пера, гуано от 
прилепи, брашно от кафяви водорасли и брашно от люцерна.

За извличане на максимална полза от микробиологичната 
инокулация този продукт трябва да се използва в рамките на 
две години от датата на производство. 

Информация за съдържанието и нивата на метали в този продукт 
може да намерите в интернет на http://www. regulatory-info-ebs.com

За повече информация относно ветроенергийната ни програма 
посетете нашия уебсайт www.ebstone.org

Със съдържанието на този чувал могат да се напълнят приблизително:
*Действителният обем на саксиите може да варира.

Размер на саксията Брой саксии на чувал*

3,78 l (1 галон) 17

18,93 l (5 галона) 3

37,85 l (10 галона) 1½

56,78 l (15 галона) 1


