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GESCHIEDENIS

Goed bekend. Betrouwbaar.

Het bedrijf begon met een eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken 

assortiment:

1-component meststof, een A & B 2-componenten meststof, een 

wortelstimulator en een spraymix.

Onze klanten waren en zijn al vele jaren zeer tevreden met dit 

assortiment producten dat alle ingrediënten bevat die planten 

in hun levenscyclus nodig hebben. In de loop der jaren is onze 

markt professioneler geworden, tuinders willen meer variatie in 

vloeistoffen, zodat ze een ‘eigen’ recept kunnen samenstellen. 

Tijdens intensief onderzoek werden ingrediënten gewaardeerd en 

geïntroduceerd, denk hierbij bijvoorbeeld aan Super FK, Silicium, 

Chelaten. Het is een nieuwe uitdaging om al dit onderzoek en deze 

ontdekkingen in werkbare recepten te stoppen.

Vandaag bij HY-PRO zijn we trots op ons assortiment dat behoorlijk 

gegroeid is. We produceren diverse vloeistoffen, geschikt voor 

diverse media. We hebben verschillende additieven voor deze 

vloeistoffen. We zijn erin geslaagd om het oude eenvoudsmodel te 

behouden, daarnaast is het mogelijk om diverse andere additieven 

met deze producten te mengen.

Graag leggen we de mogelijkheden van onze producten persoonlijk 

aan u uit. We hopen u binnenkort te zien en kijken er naar uit om 

zaken met u uit te breiden / te starten / te blijven doen.

HY-PRO is al meer dan 
25 jaar een begrip op de 
meststoffenmarkt.

HY-PRO, 
grensverleggend 
in meststoffen
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Nederland heeft een lange geschiedenis 

wat betreft bloemen, planten en alles 

wat groeit en bloeit.

Voedingsstoffen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden, wat een 

enorme know-how tot gevolg heeft. Deze know-how loopt als een 

rode draad door HY-PRO.

Sinds jaar en dag werken we samen met diverse bedrijven die hun 

naam gevestigd hebben in de industrie.

Het zijn verschillende disciplines zoals:

 • genetisch onderzoek

 • research in praktijk

 • klimatologische reacties

die samenkomen ten einde de nederlandse dominantie in de 

markt te handhaven.

Voor HY-PRO is het maken van vloeibare meststoffen een vak, 

wat betekend; veel experimenteren en veel geduld. We kennen 

de factoren waarmee u te maken krijgt als geen ander, wat zich 

vertaalt in onze praktische en succesvolle producten reeks.

HY-PRO, producent 
en leverancier van 
hoogwaardige vloeibare 
meststoffen.

DE INDUSTRIE,
ALGEMEEN
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ROOTSTIMULATOR

Planten ontwikkelen zich het beste in 

een gezond leefmilieu. Of ze in een 

binnen of buitensituatie opgroeien, 

speelt hierbij een belangrijke rol.

De HY-PRO Rootstimulator wordt gebruikt in de groeifase en 

de eerste weken van de bloeifase. Rootstimulator stimuleert 

de wortelgroei en verhoogt de weerstand van de plant.  

HY-PRO Rootstimulator zorgt voor een goede ontwikkeling  

van sterke planten tijdens hun levensspanne. Het is dus van  

belang om het wortelstelsel aan de juiste omstandigheden bloot 

te stellen.

Een welvarend en uitgebreid wortelstelsel

Voor planten is het wortelstelsel erg belangrijk voor hun 

voedselvoorziening. Een welvarend en uitgebreid wortelgestel 

draagt bij aan een goede voedselvoorziening. Door het gebruik 

van HY-PRO Rootstimulator worden de wortels gestimuleerd een 

extra stevige basis voor uw plant te vormen.

Gebruik HY-PRO Rootstimulator Hydro altijd in combinatie en met 

dezelfde concentratie als Hydro A & B. 

Gebruik HY-PRO Rootstimulator Coco altijd in combinatie en met 

dezelfde concentratie als Coco A & B.

Gebruik HY-PRO Rootstimulator Terra altijd in combinatie en met 

dezelfde hoeveelheid als Terra.

Creëer extra stevige en 
gezonde wortels in hydro, 
coco of terra systemen.

Functie Super FK:
• fosfaat opname bij hoge pH

• actievere wortelzone, meer wortels

• meer calcium, weerbaarder.
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Functie Super FK:
• meer Mg, Fe en P

• meer groei kracht

• laat geen residu achter.

HY-PRO

Functie Super FK:
• fosfaat opname hoge pH

• actievere wortelzone, meer wortels

• meer calcium, grotere weerstand.
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HY-PRO

HYDRO A & HYDRO B

Hydro A en Hydro B voedingstoffen zijn op 

een zodanige wijze samengesteld dat alle 

planten onder allerlei omstandigheden 

optimaal zullen reageren.

De meeste hydro cultuur bodems bevatten onvoldoende 

voedings-stoffen en sporenelementen, deze worden met onze  

HY-PRO Hydro A & B aangevuld. Beide factoren zijn belangrijk 

voor de planten om tot een uitbundige groei en bloei te komen. 

HY-PRO Hydro A & B is ontwikkeld om optimaal in de voedings-

behoefte van uw plant te voorzien. Het biedt alle benodigde 

voedingsstoffen en sporenelementen voor een gezonde en sterke 

plant.

Uw planten zullen er, tijdens verschillende omstandigheden en 

levensfases, dankbaar op reageren. Door de complete formule 

kunt u het product gedurende de gehele levenscyclus van de 

plant toevoegen.

HY-PRO Hydro A & B is een geconcentreerde meststof, die uw 

planten op sublieme wijze verzorgd. Hydro A & B biedt essentiële 

voedingsstoffen voor een sterke groei en bloei van planten. In 

tegenstelling tot andere producten, bevat het reeds alle benodigde 

voedingsstoffen en sporenelementen voor een goede ontwikkeling 

van uw plant, wat zal resulteren in een ongekende opbrengst.

HY-PRO zorgt voor vitale planten en is geschikt om te gebruiken 

tijdens de groei- en bloeiperiode. Voeg bij iedere waterbeurt  

HY-PRO Hydro A & B toe, meng 5 ml Hydro A met 1 liter water. Roer, 

voeg 5 ml Hydro B toe en roer opnieuw.

Tips en Voordelen:

 • geschikt voor groeiende èn bloeiende planten

 • eenvoudig in gebruik, gewoon meegeven bij elke waterbeurt

 • meet altijd uw EC en pH-waarde.

 •  kan gebruikt worden voor zowel hydrocultuur, rockwool en 

mapito

 •  gebruik tezamen met onze Rootstimulator en Spraymix voor 

het beste resultaat

 • volg altijd de aanwijzingen op het etiket

 •  geen residu door hoogwaardige ingrediënten. Hierdoor geen 

verstoppingen in druppelsystemen en computers.

Speciaal ontwikkeld 
voor het telen op hydro 
systemen.

8



EPIC BOOST 

Stimuleert de aanmaak van cellen, zodat 

voedingsstoffen sneller naar bloemen en 

vruchten worden getransporteerd.

HY-PRO Epic Boost is een speciaal uitgebalanceerd mengsel van 

gechelateerde mineralen en sporenelementen, op maat gemaakt 

voor de bloeifase. Superfosfaten voor extra grote bloemen en fruit. 

Sterk stimulerend effect op het bloeiproces. Het stimuleert ook de 

productie van eiwitten, fytohormonen en vitamines.

HY-PRO Epic Boost, versnelt de fotosynthese, waardoor de suiker-

productie en de stevigheid van bloemen en knoppen toenemen. 

Volledig oplosbaar in water en laat geen residu achter, op dezelfde 

manier als de rest van de HY-PRO producten.

 • voor explosieve boost in bloei

 • stimuleert de opbouw van cellen

 • superfosfaat voor een betere celopbouw.

Gebruik HY-PRO Epic Boost als aanvulling op onze HY-PRO Hydro 

A & B voeding.

Speciaal ontwikkeld voor de 
bloeifase van uw plant in hydro, 
coco en terra systemen.

9
HY-PRO

Fe-EDDHA 6% is een microgranulaat waarin het 

ijzer (Fe) 100%  gebonden is aan een EDDHA 

chelaat. Hierdoor is het ijzer 100% voor de 

plant beschikbaar bij zowel een lage als 

een hoge pH in het substraat.
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HY-PRO producten worden door HY-PRO 

zelf geproduceerd en samengesteld.

Ingrediënten worden vloeibaar ingekocht, wat betekend dat 

mineralen in oplossing zijn gebracht. Hiervoor zijn zgn. agenten 

nodig, stoffen die deze mineralen in oplossing houden waardoor 

deze niet kristalliseren. Deze stoffen zijn mede bepalend voor de 

kwaliteit van een meststof. HY-PRO gebruikt voor haar recepten 

de hoogste kwaliteit ingrediënten waardoor kristalliseren tot een 

minimum wordt beperkt.

Met name druppelsystemen en voedingscomputers hebben baat 

bij het gebruik van hoogwaardige ingrediënten in meststoffen 

die niet of nauwelijks bezinken / kristalliseren om een zo goed 

mogelijk resultaat te behalen. Het gebruik van deze meststoffen 

heeft uiteraard ook invloed op het onderhoud van dergelijke 

systemen.

TERRA
De ideale 1 component voeding 
voor het telen op aarde.

HY-PRO

Terra biedt essentiële voedingsstoffen, 

voor een sterke groei en bloei van 

planten.

HY-PRO Terra bevat alle essentiële elementen, alsmede alle 

benodigde sporenelementen. HY-PRO Terra is een compacte 

en complete formule, geschikt voor planten in potten, of in volle 

grond. HY-PRO Terra is zowel binnen als buiten te gebruiken. Voeg 

bij iedere waterbeurt HY-PRO Terra toe, meng 5 ml met 1 liter water.

Kunnen uw planten wel wat extra vitamines en mineralen 

gebruiken?

Omdat planten vaak buiten hun natuurlijke leefomgeving 

opgroeien, kunnen ze een extra boost meestal wel gebruiken.  

HY-PRO Terra biedt essentiële voedingsstoffen voor planten in 

potten en bloembakken, maar is ook uitermate geschikt voor 

planten in de volle grond.

HY-PRO Terra bevat alle belangrijke voedingsstoffen voor een 

vitale groei en bloei. Voor een optimale symbiose gebruikt u 

daarbij onze Rootstimulator Terra, Spraymix, Generator en de 

Epic Bloom.

10



EPIC BLOOM

Stimuleert de aanmaak van cellen, zodat 

voedingsstoffen sneller naar bloemen en 

vruchten worden getransporteerd.

HY-PRO Epic Bloom is een speciaal uitgebalanceerde mix van 

mineralen en sporenelementen op basis van chelaten, ontwikkeld 

voor de bloeifase. Bevorderd de opbouw van cellen, waardoor 

de voeding sneller getransporteerd wordt naar de bloemen en 

vruchten. 

Dankzij de optimale formule werkt de HY-PRO Epic Bloom booster 

om de eiwitproductie te verhogen, wat leidt tot een hogere 

productie. Aanwezigheid van fosfaat, ijzer en kalium in de juiste 

verhouding. In samenwerking met de voeding van Terra vormen ze 

de perfecte combinatie. HY-PRO Epic Bloom bevat superfosfaten 

voor meer energie en bloeiende kracht in de plant. Door het gebruik 

van HY-PRO Epic Bloom versnelt de fotosynthese en verhoogt 

daarom de productie van suiker in bloemen.

Gebruik HY-PRO Epic Bloom als aanvulling op onze HY-PRO  

Terra voeding.

Speciaal ontwikkeld voor de 
bloeifase van uw plant in aarde.

NL

+
Geadsorbeerd door klei
en organisch materiaal
of precipitaten als zout

Metaal-ion
(2+ of 3+)

Metaal-ion
(2+ of 3+)

Beweegt vrij door
de grond

Metaalchelaat
(1*)

Chelaten zijn organische elementen die het 

ijzer als een klauw vast hebben, waardoor 

het ijzer in oplossing blijft en dus voor de 

plant beschikbaar blijft. Een plant kan 

namelijk alleen voedingselementen 

opnemen die in water zijn 

opgelost.
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COCO A & COCO B

Coco A & B voedingsstoffen zijn op een 

zodanige wijze samengesteld dat alle 

planten, onder allerlei omstandigheden, 

optimaal zullen reageren.

HY-PRO Coco A & B is speciaal afgestemd voor het telen op 

cocos. Deze bodems bevatten onvoldoende voedingsstoffen 

en sporenelementen die met onze HY-PRO Coco A & B perfect 

worden aangevuld. Beide factoren zijn belangrijk voor de planten 

om tot een uitbundige groei en bloei te komen. De van nature 

goede schimmels die voorkomen in een coco cultuur, blijven 

behouden net als de sponsachtige vezel structuur. HY-PRO Coco A 

& B is geschikt voor zowel de groei- als de bloeiperiode.

HY-PRO Coco A & B is een hoogwaardige 2-componenten 

meststof welke alle benodigde mineralen en sporenelementen 

bevat voor een gezond plantenleven en een succesvolle oogst. 

Deze basisvoeding biedt essentiële voedingsstoffen voor een 

sterke groei en bloei van planten.

Gedurende haar levenscyclus heeft uw plant verschillende 

voedingsbehoeftes. HY-PRO Coco A & B bevat reeds alle 

noodzakelijke voedingselementen en is daardoor zowel tijdens de 

groei- als bloeifase te gebruiken.

HY-PRO Coco A & B basisvoeding biedt essentiële voedingsstoffen 

voor een sterke groei en bloei van de planten. HY-PRO Coco A & B 

zorgt voor een sterk ontwikkelde groei gevolgd door een zware bloem 

vorming. Voeg bij iedere waterbeurt HY-PRO Coco A & B toe, meng 

5 ml Coco A met 1 liter water. Roer, voeg 5 ml Coco B toe en roer 

opnieuw. De verhouding blijft de gehele cyclus gelijk, zowel tijdens 

groei- en bloeiperiode. Gebruik HY-PRO Coco A & B tezamen met 

onze Rootstimulator en Spraymix voor optimaal resultaat. Naar 

mate de bloeifase vordert is Epic Blast toe te voegen.

Het product is geschikt voor zowel de beginnende, als voor de 

ervaren en professionele teler.

Laat de werking van 
coco voeding volledig 
tot haar recht komen.

HY-PRO12



EPIC BLAST

Epic Blast maakt gebruik van super 

fosfaten voor meer energie en aanmaak 

van de cellen.

HY-PRO Epic Blast is een speciaal uitgebalanceerde mix van 

mineralen en sporen elementen op basis van chelaten en coco-

extracten, afgestemd op de bloeifase. Versnelt de fotosynthese.

HY-PRO Epic Blast werkt opbrengst verhogend, heeft een 

krachtig stimulerend effect op het bloeiproces en verstevigd de 

bloemknoppen. Het toedienen van HY-PRO Epic Blast geeft 

extra ‘Blast’ voor de afbloei fase door te zorgen voor een optimaal 

transport van voedingsstoffen naar de bloem.

Gebruik HY-PRO Epic Blast als aanvulling op onze HY-PRO Coco 

A & B voeding.

Speciaal ontwikkeld voor de 
bloeifase van uw plant in coco 
systemen. SUPER FK is een unieke vloeibare PK-meststof waarbij het 

fosfaat in de vorm van een polyfosfaat aanwezig is. Polyfosfaat 

heeft bijzondere eigenschappen. Daar waar de standaard  

ortho-fosfaten neer gaan slaan zodra de pH in het wortel  

milieu gaat oplopen, blijven de ortho-fosfaten in de  

oplossing en kunnen dus door de wortels  

worden opgenomen. 

Met het inzetten van SUPER FK heeft de kweker 

een extra instrument erbij gekregen om de 

gewasgroei en ontwikkeling te sturen.
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GENERATOR

Gewassen hebben de mogelijkheid  

om selectief mineralen en 

sporenelementen op te nemen.

Dit vermogen is gerelateerd aan de klimatologische 

omstandigheden, de kwaliteit van het gewas, de kwaliteit van  

de aangeboden elementen en genetica. HY-PRO Generator  

bevat de ideale mix van sporenelementen. Deze elementen 

kunnen, in optimale doses helpen om gewassen constanter  

te laten groeien en daardoor meer vruchten in bloei te dragen.  

De vruchten kunnen deze bouwstenen zelf gebruiken om groter  

en dichter te worden.

 • Stimuleert maximale groei en bloei

 • Beschermt tegen stressfactoren

 • Versterkt het immuunsysteem

HY-PRO additieven zijn sterk geconcentreerd. Ze bevatten vooral 

sporenelementen die nodig en van vitaal belang zijn voor planten. 

Zoals alle HY-PRO producten is het recept van Generator zo 

samengesteld dat het voor elke aarde of substraat geschikt is. 

 • Laat geen residu achter

Meet altijd de EC en pH-waarde voordat u een additief toevoegt.  

Het wordt geadviseerd om deze producten te gebruiken  

in combinatie met andere HY-PRO producten. Overdosering  

is mogelijk.

De volgende generatie  
in additieven 

HY-PRO14

Planten profiteren van de aanwezigheid van Silicium(Si) en 

het blijkt dat Si de biomassaproductie kan verhogen en de 

tolerantie voor abiotische en biotische stress kan verhogen 

en het helpt de plant met de stabiliteit en bescherming. 

Silicium wordt geabsorbeerd in de 

vorm van siliciumzuur en transportbanden 

bemiddelen het transport. In de amorfe plant 

worden SiO2 sk. fytolieten gevormd. 

Deze fytolieten keren terug 

naar de bodem.

Si
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SPRAYMIX

Bladvoeding is snel door de bladeren 

opneembaar en onze versie bevat 

een uitgekiende formule van meer 

dan 25 verschillende mineralen en 

sporenelementen.

HY-PRO Spraymix helpt planten weerstand op te bouwen tegen 

mogelijke negatieve externe invloeden. Bovendien helpt HY-PRO 

Spraymix de plant om nieuwe bladeren te ontwikkelen.

Hierdoor is uw plant beter bestand tegen:

 • schimmels zoals meeldauw en botrytis

 • aanvallen van zuigende insecten zoals tripsen

 • schadelijke effecten van te fel zonlicht

 • helpt tevens bij het ontwikkelen van nieuwe bladeren.

Goed schudden voor gebruik en product vervolgens mengen 

met water in verhouding: 5mL HY-PRO Spraymix met 1 liter water. 

Sproei het product tijdens de groeiperiode om de dag ruimschoots 

op en onder het blad (druipend nat).

Het product niet op bloemen sprayen, enkel gebruiken tijdens de 

groei. Gebruik de spray altijd in het begin van de ochtend als de 

zon net opkomt of in de avond als de zon net is onder gegaan. 

Het product bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. 

Onze HY-PRO Spraymix is ook verkrijgbaar in handige kant-en-

klaar sprayflacon!

Spraymix helpt planten 
om sterkere en gezondere 
bladeren te ontwikkelen.
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Bovenstaand schema brengt minerale interactie in beeld.

Dit betekend dat een bepaalde hoeveelheid van een ingrediënt 

(mineraal) bepalend is voor de mogelijke hoeveelheid van een 

ander ingrediënt (mineraal). Het maakt duidelijk hoe belangrijk de 

verhouding van elementen onderling, en dus de receptuur is.

MINERALE INTERACTIES
P - Fosfor
Cr - Chromium
Co - Kobalt
Pb - Lood
Fe - Ijzer
Se - Selenium
Na - Natrium
Ca - Calcium
Ag - Zilver
Cd - Cadmium
Hg - Kwik
Al - Aluminium
Cu - Koper
Mn - Mangaan
K - Kalium
Mo - Molybdenum
I - Jodium
Mg - Magnesium
Zn - Zink
Si -  Silica
As - Arseen
F - Florine
S - Zwavel

Pijlen die op elkaar zijn gericht, duiden minerale synergie aan.
Pijlen die van elkaar af gericht zijn, duiden wederzijdse minerale interferentie aan.

Minerale interacties

S P Cr Co
Pb

Fe
Se

Na

Ca

Ag

Cd

Hg

F
As

Si

Zn

Mg

Mo

Mn Cu Al
K

I
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pH- 

Fosforzuur is een zwak zuur met de chemische 

formule H₃PO₄. Orthofosforzuur verwijst naar 

fosforzuur, wat de IUPAC-naam is voor deze 

verbinding. Het voorvoegsel ortho-

 wordt gebruikt om het zuur te onderscheiden 

van verwante fosforzuren, genaamd 

polyfosforzuur.

P H

H

H
O

O

O

O
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Een te hoge pH-waarde van het giet-

water/voedingsoplossing belemmert 

mineraal opname. Indien de pH-waarde 

van het gietwater te hoog is, kunt u deze 

omlaag brengen met pH-. 

De zuurgraad van je voedingsmix is heel belangrijk voor planten; 

het bepaalt de opneembaarheid van voedingsstoffen. De waarde 

die gebruikt wordt om de zuurgraad aan te duiden heet pH. Voor 

de meeste planten ligt de beste pH waarde tussen 5.5 en 6.0. Het is 

ook belangrijk dat de pH waarde stabiel is. Wanneer de pH waarde 

schommelt, zal de opname van voedingsstoffen niet stabiel zijn. Dit 

is te zien in een onregelmatige groei van de planten.

Nadat je de voedingsstoffen met het water hebt gemixt en de 

EC is gecontroleerd, dien je de pH waarde te meten. Als de pH 

te hoog is voeg je HY-PRO pH- druppelsgewijs toe en roert deze 

goed door. Blijf bijsturen totdat de gewenste pH waarde is bereikt. 

(5.5 / 6.0). Hierdoor kan de plant alle beschikbare voedingselementen 

makkelijk opnemen, wat zal resulteren in een krachtige plant met 

een hogere opbrengst.

Op grond van wettelijke voorschriften mag kalium alleen in een 

lagere concentratie worden aangeboden. Daarom hebben we 

ons nieuwe product "fosforzuur" in het HY-PRO assortiment. Het 

heeft dezelfde eigenschappen en is sterk geconcentreerd. Planten 

nemen meer fosfor op in bloei.

Vermindert de pH-waarde 
van het gietwater.

HY-PRO



pH- 
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Bovenstaand laat zien bij welke pH-waarde een element het best 

opneembaar is. Zoals te zien is, liggen de meest geschikte waarden 

hiervoor tussen 6,0 en 7,0.

Omdat de pH-waarde in mediums oploopt (door temperatuur en 

licht), wordt geadviseerd een voedingsmengsel met een pH van 

5,5 toe te dienen.

Sterk zuur

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Medium
zuur

licht
zuur

Heel
licht
zuur

Heel
licht
alkalisch

licht
alkalisch

Medium
alkalisch

Sterk alkalisch

stikstof

fosfor

kalium

zwavel

calcium

magnesium

molybdenum

ijzer

mangaan

borium

koper en zink
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TERRA STARTER PACK CONTENT: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Terra - 2 x 500 ml

Epic Bloom - 100 ml

Generator - 50 ml

COCO STARTER PACK CONTENT: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Coco A + B - 2 x 500 ml

Epic Blast - 100 ml

Generator - 50 ml

HYDRO STARTER PACK CONTENT: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Hydro A + B - 2 x 500 ml

Epic Boost - 100 ml

Generator - 50 ml

STARTER PACK

Je zult versteld staan!

Het HY-PRO Starter Pack is gemaakt om eenvoudig kennis te 

maken met de geweldige HY-PRO plantenvoeding voor het beste 

resultaat; voor binnen en buiten.

De complete plantenvoeding 
voor iedere teler
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GROEISCHEMA - HY-PRO 

22 HY-PRO22

*  MÍN 24ºC / MÁX 29ºC   

* Ph  5,5 / 6,0 
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5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ROOTSTIMULATOR

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,4

EC
1,4

EC
1,7

EC
1,7

EC
2,0

EC
2,0

EC
2,2

EC
2,2

EC
2,2

SPRAYMIX  

H
2

O

HYDRO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

GENERATOR

EPIC BOOST

   40%.   80%

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLOOM

ML/L
2,5

ML/L
3

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
4,5

ML/L
3

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

COCO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLAST

GROEIFASE BLOEIFASE
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HY-PRO LIQUID FERTILIZERS
MADE IN HOLLANDFriends B.V.

Postbus 1
5530 AA Bladel
E-mail: sales@hy-pro.nl
Telephone office: +31 (0) 497 380 480

 Hyprofertilizers
 hypronl
 Hyprofertilizer

HY-PRO.NL

Leuk je te ontmoeten!


