
Geachte tuinier:

Spray-N-Grow is het meest unieke verkrijgbare tuin 
produkt! Het is een organische micro-voedingsstof 
gemaakt van natuurlijke grondstoffen.
U kunt Spray-N-Grow 
als “vitamine voor uw planten” zien. Gebruik het als 
een extra voedingssupplement om uw planten van 
een maximale voeding te voorzien. Met Spray-N-
Grow in combinatie met een goede meststof (we 
kunnen u daarbij Bill’s PerfectFertilizer aanbevelen), 
hebben uw planten alles wat zij nodig hebben om te 
groeien! 

• Significant MEER bloemen, vruchten en groenten.
• GROTERE bloemen, groenten en fruit, met diepere 
vollere kleuren.
• BETERE planten, die gezonder, groener en 
kleurrijker zijn.
 .
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig! Vooral de 
Mix en Tips voor Sprayen sections.
Denk eraan, Spray-N-Grow is een concentraat dat u 
mixed met warm water. Besproei de bladeren van al 
uw planten, kamerplanten, bloemen, gras, struiken 
en vruchtbomen voor een prachtig resultaat.
Vergeet daarbij niet de planten te bemesten, zorg 
voor voldoende zon en water.

Met Spray-N-Grow, zult u meer plezier beleven aan 
uw tuin omdat u meer succes zult hebben. 

Bel ons indien u vragen heeft +31 316544487 
.
Veel tuinplezier,

Tonnie Lubbers
Grow Spray

Mix Instructies
2 Theelepels op 1 liter
1 Theelepel op een 1/5 liter
2 Theelepels op 32 ounces (1quart)
2 Eetlepels (1 ounce) 1 gallon

Mix zoveel als u binnen 4-6 uur gaat gebruiken.
Voeg Spray-N-Grow  aan handwarm water toe  (80 -
100 F/27 -38 C) en roer het geheel goed om. 
Gebruik geen koud water!
Binnen 2 minuten ziet u een lichte verkleuring van 
het water. Het water kleurt van transparant naar 
amber of donker geel. Als dit gebeurt, kijkt u bij 
'Check uw water'.
Laat het mengsel ca. 15 minuten staan alvorens u 
het gebruikt.

Tips voor Sprayen
Hoeveelheid
Spray weekelijks een fijne laag op de plant met een 
sprayer/waterspuit met de stand op fijn. 
Spray de bladeren en stelen van de plant totdat u 
alle delen bedekt heeft. Om het beste resultaat te 
behalen en ervoor te zorgen dat de voeding niet 
direkt weer van het blad loopt of zelfs verdampt, 
gebruikt u Coco-wet een organische oplossing in 
combinatie met  Spray-N-Grow. Eenvoudig bij het 
mengsel voegen. 

Sprayers
Gebruik een sprayer die een spuitmond heeft die u 
op 'fijn' kunt instellen. 
Gebruik géén sprayer die op uw tuinslang wordt 
aangesloten! 

Belangrijk!
Elke sprayer, zelfs een nieuwe, moet grondig 
gereinigd worden met schuimende ammonia en 
daarna goed omgespoeld met schoon water 
alvorens u deze gebruikt voor Spray-N-Grow!

Coverage
Een oplossing van 3,7 liter warm water met 2 
eetlepels Spray-N-Grow is genoeg voor een 
oppervlak van 55 m2. Afhankelijk van de dichtheid 
van de gewassen en de hoeveelheid blad.

Check uw water
Belangrijk! Nadat u Spray-N-Grow aan warm water 
heeft toegevoegd, wacht u een paar minuten om te 
kijken of er een kleur verandering is opgetreden van 
normaal water tot een amber- of donker gele kleur. 
Dit geeft aan dat Spray-N-Grow is geactiveerd. 
BELANGRIJK! Deze verandering in kleur kan heel 
licht zijn. Plaats een glas normaal water naast de 
oplossing om te zien of er verandering is 
opgetreden. Indien er géén verandering is waar te 
nemen, voegt u een klein beetje baksoda toe, roeren 
en een paar minuten wachten. Is er nog steeds geen 
verandering te zien, voeg dan steeds een beetje 
baksoda toe totdat het water verkleurd. (de 
verkleuring kan heel licht zijn). Normaal gesproken is 
1/2 theelepel baksoda voldoende voor 3,7 liter. Bij 
extreme watercondities kan 1 eetlepel nodig zijn per 
3,7 liter oplossing.

Het gebruik van Spray-N-Grow in combinatie met 
ander produkten

Synthetische Produkten
Als u een spray met chemische meststof 
(kunstmest) gebruikt, een pesticide of insecticide, is 
het aan te bevelen 5 tot 7 dagen te wachten voordat 
en nadat u Spray-N-Grow gebruikt!

Organische Produkten
Gebruikt u een spray met een organische meststof, 
pesticide, of insecticide, wacht u dan 2 tot 3 dagen 
voor en na het gebruik van Spray-N-Grow op uw 
planten.

In combinatie met
Bill’s Perfect Fertilizer en Coco-Wet zijn de enige 
producten die u kunt toevoegen aan een oplossing 
van Spray-N-Grow!

Maximaal resultaat
Komplete voeding in een enkele spray!
Om een opotimaal resultaat te bereiken, gebruikt u 
Spray-NGrow in combinatie met Bill’s Perfect 
Fertilizer.
Voeg 2 eetlepels Spray-N-Grow aan 3,7 liter warm 
water, laat het mengsel 15 minuten staan en voeg 
daarna 1 eetlepel van  Bill’s
Perfect Fertilizer toe, even omroeren en daarna op 
de planten spuiten. Aan dit mengsel kunt u nog 
Coco-wet toevoegen om ervoor te zorgen dat het 
niet snel verdampt en beter op het blad blijft zitten.


