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Nóg meer groei en bloei? 
Om nog meer rendement uit je gewas te halen gebruik je  
naast het Monster Bud Boost Pack en Monster Bud Mix  
het substraat Bio Soilmix en de stimulatoren Silution en  
Roots. Voor de ultieme groei en bloei!

Silution   De oplossing voor de grootste oogst
Silution is een plantversterkende stimulator op  
basis van gestabiliseerd siliciumzuur en biologisch 
fulvinezuur. Silution stimuleert de opname van 
voedingsstoffen, afweer tegen virussen en infecties  
en resulteert in meer drooggewicht.

Roots   Meer wortels, meer bloemen
Roots bevat hoogwaardige ingrediënten. Dit zorgt  
voor een betere en snellere wortelontwikkeling,  
een betere voedselopname, hoge stressbestendigheid, 
effectief gebruik van voedingsstoffen en een hogere 
opbrengst in alle geteste gewassen. Een sterk 
wortelstelsel resulteert in meer fruit en grotere 
bloemen.

Bio Soilmix   The best nature has to offer 
Is een premium biologisch voorbemeste potgrond. 
Deze mix is van een sublieme kwaliteit en behoudt 
zijn kwaliteit en luchtigheid voor een lange periode. 
Deze Bio Soilmix bevat geen chemicaliën of dierlijke 
bijproducten.

MONSTER BUD
BOOST PACK

Bemestings-
schema

Zamnesia
Monster 
Bud Mix

Bionova
Stimulator 

PK 13-14

Bionova 
Stimulator 

X-ceL

Bionova 
Stimulator 

Vitasol

Groeiperiode
Mix 150gr 
in 15-20ltr 

aarde
- 5ml/10ltr -

Start 
bloeiperiode 

(Week 1-3)

Actief 
voor 10-12

weeks

1ml/10ltr 5ml/10ltr -

2ml/10ltr 8ml/10ltr -

3ml/10ltr 8ml/10ltr -

Midden 
bloeiperiode

(Week 4-6)

4ml/10ltr 10ml/10ltr -

5ml/10ltr 10ml/10ltr 4ml/10ltr

5ml/10ltr 10ml/10ltr 7ml/10ltr

Laatste 
bloeiperiode

(Week 7-8)

6ml/10ltr 10ml/10ltr 8ml/10ltr

<5ml/10ltr 10ml/10ltr 10ml/10ltr

Laatste week 
spoelen

- - -

Bionova PK 13-14 
Meer bloemen, meer fruit

Bionova X-cel 
Grotere vruchten

Bionova Vitasol 
Zoeter fruit

Voor een betere smaak, uitbundige bloei en gezondere planten!

Monster Bud Boost Pack 
Voldoende voor het kweken 
van 2 planten 

De perfecte vloeibare toevoeging 
aan Monster Bud Mix. Het zorgt 
voor een snellere bloei, compactere 
en hardere bloemen, betere 
bestendigheid tegen pesticiden 
en een zoeter product.

Ingrediënten: Natuurlijke suikers 
(melasse), vitamines, veganistische 
sporenelementen, aminozuren, 
nuttige bacteriën, enzymen, 
zeewier, humuszuren en food-grade 
mineralen.

Slechts 5 eenvoudige 
stappen!
1. Giet water in uw reservoir
2. Voeg PK 13-14 toe en meng goed
3.  X-ceL en Vitasol toevoegen, 

goed mengen
4. Stel de pH in op 6,0
5.  Klaar om uw planten water 

te geven!


