
WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,11 kg per liter

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,6%

Nitraat - NO3-N 2,1%
ammonium - NH4-N 1,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 2,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het
substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer
indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start
E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3
- 6  dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en
gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 0 0

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 3,6+2,8CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het
substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer
indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start
E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3
- 6  dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en
gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 1 7

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,11 kg per liter

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,6%

Nitraat - NO3-N 2,1%
ammonium - NH4-N 1,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 2,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het
substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer
indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start
E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3
- 6  dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en
gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 4 8

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 3,6+2,8CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en gebruik de
eerste 10 dagen een pH van 5.0.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 5 5

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,11 kg per liter

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,6%

Nitraat - NO3-N 2,1%
ammonium - NH4-N 1,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 2,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het
substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer
indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start
E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3
- 6  dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en
gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 6 2

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 3,6+2,8CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het
substraat. Deze volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer
indrogen teruglopen naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start
E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3
- 6  dagen na het inwateren met volzetvoeding weer om voedingswater vraagt.
Aarde: Bij de eerstvolgende gifte voedingswater gebruikt u groei voeding!
Hydro: Gebruik volzetvoeding de eerste 10 dagen op hydro-systemen en
gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 7 9

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,112 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,8%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,5%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 8 6

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,5CaO+1,0MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,097 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 0 9 3

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+5,0+2,3SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,112 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,8%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,5%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 2 3

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,5CaO+1,0MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,097 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 3 0

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+5,0+2,3SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,112 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,8%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,5%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 4 7

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,5CaO+1,0MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,097 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 5%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 5 4

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+5,0+2,3SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 0,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 6 1

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,127 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 1 7 8

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,7+2,1SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 0,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 0 8

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,127 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 1 5

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,7+2,1SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 0,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 2 2

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,127 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,7%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Aarde en Hydro

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
aarde en hydro substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 3 9

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,7+2,1SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,12 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,6%
ammonium - NH4-N 0,6%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,7%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 4 6

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,7CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,085 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,5%

Nitraat - NO3-N 0,5%
Fosfor totaal - P-tot 2,1%

Fosfaat - P2O5 2,1%
Kalium oxide - K2O 4,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,6%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 5 3

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,5+2,1+4,4+2,6SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,12 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,6%
ammonium - NH4-N 0,6%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,7%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 8 4

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,7CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,085 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,5%

Nitraat - NO3-N 0,5%
Fosfor totaal - P-tot 2,1%

Fosfaat - P2O5 2,1%
Kalium oxide - K2O 4,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,6%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 2 9 1

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,5+2,1+4,4+2,6SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,12 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,2%

Nitraat - NO3-N 2,6%
ammonium - NH4-N 0,6%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,7%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 0 7

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,2+0,0+0,0+3,7CaO+1,1MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,085 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,5%

Nitraat - NO3-N 0,5%
Fosfor totaal - P-tot 2,1%

Fosfaat - P2O5 2,1%
Kalium oxide - K2O 4,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,6%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 1 4

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,5+2,1+4,4+2,6SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,105 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,4%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,2%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 2 1

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,1CaO+1,2MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,8%

Nitraat - NO3-N 0,8%
Fosfor totaal - P-tot 2,4%

Fosfaat - P2O5 2,4%
Kalium oxide - K2O 5,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,7%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 3 8

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 0,8+2,4+5,8+2,7SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,105 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,4%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,2%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 6 9

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,1CaO+1,2MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,8%

Nitraat - NO3-N 0,8%
Fosfor totaal - P-tot 2,4%

Fosfaat - P2O5 2,4%
Kalium oxide - K2O 5,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,7%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 7 6

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 0,8+2,4+5,8+2,7SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,105 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 2,8%

Nitraat - NO3-N 2,4%
ammonium - NH4-N 0,4%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,2%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 8 3

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 2,8+0,0+0,0+3,1CaO+1,2MgO



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht 1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,8%

Nitraat - NO3-N 0,8%
Fosfor totaal - P-tot 2,4%

Fosfaat - P2O5 2,4%
Kalium oxide - K2O 5,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,7%

COCOS

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing Cocos

FERRO Cocos Groei en Cocos Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor
coco substraten.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater;
bij voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal
tussen 5.4 - 6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw
voedingswater te vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient
derhalve bij elke waterbeurt meegegeven te worden; geef voedingswater naar
behoefte! Voor het omhoog  brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus.
Voor  het omlaag brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Min.

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 3 9 0

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 0,8+2,4+5,8+2,7SO3



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,025%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,109 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,6%

Nitraat - NO3-N 2,1%
ammonium - NH4-N 1,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 2,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de
eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 0 6

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 3,6+0,0+0,0+2,8CaO+1,1MgO

StNftVzA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de
eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 1 3

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3

StNftVzB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,025%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,109 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,6%

Nitraat - NO3-N 2,1%
ammonium - NH4-N 1,5%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 2,8%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 1,1%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de
eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 4 4

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 3,6+0,0+0,0+2,8CaO+1,1MgO

StNftVzA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de
eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 5 1

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3

StNftVzB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,078 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,4%

Nitraat - NO3-N 0,4%
Fosfor totaal - P-tot 2,6%

Fosfaat - P2O5 2,6%
Kalium oxide - K2O 3,9%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,2%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke startvoeding voor uw
planten in de startfase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

De volzetvoeding dient gebruikt te worden voor het inwateren van het substraat. Deze
volzetvoeding start op een pH van 5.0 en zal na de eerste keer indrogen teruglopen
naar een optimale pH van 5.4 - 6.0. Geadviseerde start E.c.1.5 -1.8. Maak het substraat
zodanig nat met volzetvoeding, zodat deze na 3 - 6  dagen na het inwateren met
volzetvoeding weer om voedingswater vraagt. NFT/Aero: Gebruik volzetvoeding de
eerste 10 dagen op NFT/Aero-systemen en gebruik de eerste 10 dagen een pH van 5.0.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 7 5

Optimale opslag: 12-18 °C

VOLZET
NPK: 0,4+2,6+3,9+2,2SO3

StNftVzB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,5%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 1,2%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 8 2

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,5+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO

StNftGrA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,093 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 4 9 9

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+4,8+2,3SO3

StNftGrB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,5%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 1,2%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 2 9

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,5+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO

StNftGrA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,093 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 3 6

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+4,8+2,3SO3

StNftGrB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,026%
Mangaan (Mn) 0,01%
Zink (Zn) 0,006%
Borium (B) 0,006%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,111 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,5%

Nitraat - NO3-N 2,3%
ammonium - NH4-N 1,2%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,3%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 4 3

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 3,5+0,0+0,0+3,3CaO+0,9MgO

StNftGrA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,093 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 0,6%

Nitraat - NO3-N 0,6%
Fosfor totaal - P-tot 2,7%

Fosfaat - P2O5 2,7%
Kalium oxide - K2O 4,8%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,3%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke groeivoeding voor uw
planten in de groeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 5 0

Optimale opslag: 12-18 °C

GROEI
NPK: 0,6+2,7+4,8+2,3SO3

StNftGrB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,1%

Nitraat - NO3-N 2,2%
ammonium - NH4-N 0,9%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 6 7

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 3,1+0,0+0,0+3,1CaO+0,9MgO

StNftBlA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 1 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,123 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 5 7 4

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,4+2,1SO3

StNftBlB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,1%

Nitraat - NO3-N 2,2%
ammonium - NH4-N 0,9%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 6 0 4

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 3,1+0,0+0,0+3,1CaO+0,9MgO

StNftBlA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 5 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,123 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 6 1 1

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,4+2,1SO3

StNftBlB



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Spoorelementen
IJzer (Fe) 0,028%
Mangaan (Mn) 0,011%
Zink (Zn) 0,007%
Borium (B) 0,007%
Koper (Cu) 0,001%
Molybdeen (Mo) 0,002%
Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,102 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 3,1%

Nitraat - NO3-N 2,2%
ammonium - NH4-N 0,9%

Calciumoxide - CaO (wateroplosbaar) 3,1%
Magnesiumoxide-MgO (wateroplosbaar) 0,9%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

A
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 6 2 8

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 3,1+0,0+0,0+3,1CaO+0,9MgO

StNftBlA



WWW.FERRO.NU
Inhoud 10 L

Eigenschappen
Soortelijkgewicht1,123 g/cm3

NPK-samenstelling in gewichtspercentages
Stikstof totaal  - N-tot 1,2%

Nitraat - NO3-N 1,2%
Fosfor totaal - P-tot 2,5%

Fosfaat - P2O5 2,5%
Kalium oxide - K2O 6,4%
Sulfiet - SO3 (wateroplosbaar) 2,1%

NFT / AERO

t h e  f e r t i l e  s o l u t i o n

Gebruiksaanwijzing

De unieke bloeivoeding voor uw
planten in de bloeifase

Toepassing NFT/Aero

FERRO Volzet, Groei en Bloei plantenvoeding

Standaard Voeding
Niet bestemd voor consumptie! Vermijdt contact met
huid en ogen. Buiten bereik houden van kinderen en

(huis)dieren!

De voeding speciaal voor u samengesteld uit hoogwaardige meststoffen. De
perfecte voedingsoplossing voor uw planten. Deze voeding is geschikt voor alle
recirculatie systemen, zoals o.a. aero, bubble, nutrient film technique etc.

Goed schudden voor gebruik. Vul het voedingsvat tot 70% met leidingwater; bij
voorkeur met een temperatuur van 23 à 24 graden Celsius.
Voeg gelijke delen A en B toe, goed mengen en afvullen met water tot de
gewenste E.c. verschijnt.
Eventueel op pH brengen met FERRO pH min of pH plus. Ferro voeding heeft
een concentratie van 1:250. Voor mensen die geen gebruik maken van pH- en
E.C. meters wordt geadviseerd om voor elke 100 L water 250 ml A en 250 ml B
oplossing toe te voegen.

Geadviseerd wordt om te werken met een E.c. van 1.5-2.2. PH is optimaal tussen 5.4 -
6.0. Geadviseerd wordt om minimaal twee keer per week uw voedingswater te
vervangen. FERRO voeding is een dagvoeding en dient derhalve bij elke waterbeurt
meegegeven te worden; geef voedingswater naar behoefte! Voor het omhoog
brengen van de pH adviseren wij FERRO pH Plus. Voor  het omlaag brengen van de pH
adviseren wij FERRO pH Min.

Ferro
De Heinen 20
5371 MJ Ravenstein
Nederland
+31 (0)486 41 69 59

B
8 7 1 9 1 7 2 5 4 0 6 3 5

Optimale opslag: 12-18 °C

BLOEI
NPK: 1,2+2,5+6,4+2,1SO3

StNftBlB




