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Thông tin liên hệ



Kích cỡ hiện có:

Grow, Micro và Bloom là sự kết hợp hoàn hảo của các chất dinh 
dưỡng thiết yếu bao gồm tất cả các nguyên tố vi lượng giúp 
cho cây trồng của bạn phát triển mạnh mẽ trong mọi điều kiện. 
Chúng cùng là những sản phẩm được các nhà kính thành công 
nhất trên thế giới sử dụng. Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi 
bổ sung thêm carb đơn giản (giúp tăng sản lượng cây trồng), 
axit fulvic (nhằm hỗ trợ sức khỏe cây trồng) và silicate (giúp 
hỗ trợ tăng trưởn g cho cây).

Grow, Bloom và Micro hoạt động hiệu quả ở trong tất cả các 
chất nuôi trồng.



Công thức Ultimate Grow 2 thành phần được dùng cho giải 
phóng tiềm năng tối đa cây non của bạn. Sản phẩm cung cấp 
cho cây trồng của bạn các dưỡng chất thiết yếu để bắt đầu chu 
kỳ sinh trưởng. Innovating Plant Products (Đổi mới Sản phẩm 
Cây trồng) luôn ghi nhớ điều này khi thiết kế Ultimate Grow A 
và B. Để đảm bảo sự khởi đầu tốt nhất và chuyển sang chu kỳ 
ra hoa khỏe mạnh nhất, hãy sử dụng công thức dưỡng chất Ul-
timate Grow 2 thành phần. Sử dụng Ultimate Grow A & B như 
một loại phân bón độc lập để có kết quả tuyệt vời hoặc sử dụng 
kết hợp cùng với một dòng sản phẩm đầy đủ của Innovating 
Plant Products để cho kết quả tốt nhất.

Hãy sử dụng Ultimate Grow A & B trong suốt chu kỳ sinh 
trưởng của cây trồng.

Kích cỡ hiện có:



Công thức dưỡng chất Ultimate Bloom 2 thành phần được 
thiết kế cải tiến để tăng cường sự phát triển cây trồng của bạn 
trong các giai đoạn ra hoa quan trọng. Sản phẩm được thiết 
kế để cung cấp cho cây trồng phổ dưỡng chất vi lượng và đa 
lượng đầy đủ nhất mà cây trồng của bạn cần để đạt được khả 
năng ra hoa lớn nhất. Sử dụng công thức dưỡng chất Ultimate 
Bloom 2 thành phần như một loại phân bón độc lập để có kết 
quả tuyệt vời hoặc sử dụng kết hợp cùng với một dòng sản 
phẩm đầy đủ của Innovating Plant Products để cho kết quả 
tốt nhất. 

Sử dụng Ultimate Bloom A & B trong suốt chu kỳ ra hoa của 
cây trồng.

Kích cỡ hiện có:



Sea Storm là sự kết hợp các loại tảo biển từ bờ biển Đông của 
Canada, Tảo bẹ từ bờ biển Tây và aixt Humic từ Saskatchewan, 
tạo ra một sản phẩm Canada đúng nghĩa. Sự kết hợp giữa các 
thành phần hữu cơ này sẽ giúp cho cây trồng của bạn phát triển 
mạnh mẽ. Thêm axit Humic vào hỗn hợp sẽ giúp giữ tảo biển 
ở lại trong đất lâu hơn, đồng thời bổ sung thêm hàm lượng 
khoáng chất.

Ngâm hạt giống với tảo biển lỏng trước khi trồng sẽ cải thiện khả 
năng nảy mầm và sức sống của cây giống non. Khối lượng rễ sẽ 
lớn hơn và rễ được xử lý bằng tảo biển có khả năng chống sốc cấy 
ghép tốt hơn. Xử lý đất với tảo biển sẽ thúc đẩy cây khỏe mạnh 
hơn, chống được bệnh tật, đồng thời cũng giúp cho đất giữ được 
nước gần với bộ rễ. Chồi mọc sẽ được thúc đẩy khỏe mạnh hơn 
trong giai đoạn đầu đâm chồi nếu được bón tảo biển. Trái cây, hoa 
và cây trồng sẽ phát triển phong phú hơn, cho những kết quả tốt 
tươi và rực rỡ hơn.

Kích cỡ hiện có:



Gold Storm, axit fulvic của chúng tôi, hỗ trợ với vai 
trò là một tác nhân sản sinh chelate tự nhiên, giúp 
thúc đẩy tốt hơn khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng 
để cây trồng của bạn phát triển khỏe mạnh hơn. Sản 
phẩm giúp cây trồng sản sinh một lượng lớn tinh 
dầu mà bản thân chúng không có khả năng tự tạo 
ra. Điều này giúp cho cây có thêm hương thơm và 
hương vị để bạn thưởng thức!

Gold Storm có thể được sử dụng trong suốt vòng đời 
cây trồng của bạn, với bất kỳ chất nuôi trồng nào và là 
một loại chất phun qua lá cực kỳ hiệu quả.

Kích cỡ hiện có:



Axit humic trong Black Storm sẽ giúp cải thiện cấu trúc đất 
của bạn. Axit làm tăng tính đệm của đất và dung dịch thủy 
canh. Sản phẩm giúp tăng tốc độ nảy mầm của hạt, tăng 
khả năng sống và cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh 
dưỡng. Black Storm kích thích sự hình thành và phát triển 
của rễ. Sản phẩm làm gia tăng tốc độ phân chia tế bào và 
tăng sản lượng chất khô. Khi được chăm sóc như vậy, cây 
của bạn sẽ có vòng đời khỏe mạnh như ý hơn nhiều, giúp 
chống lại các loài ăn thịt tự nhiên và bệnh tật, mang lại cho 
bạn các kết quả tốt hơn. 

Sử dụng Black Storm trong suốt vòng đời cây trồng của 
bạn.

Kích cỡ hiện có:



Để có một sản phẩm sạch tinh khiết, bạn cần bắt đầu bằng 
nguồn nguyên liệu sạch tinh khiết, không bị nhiễm bẩn từ 
nguồn nước ngầm ô nhiễm và các chất độc công nghiệp. Chúng 
tôi chiết xuất axit humic và fulvic cho Black Storm từ leonard-
ite có hoạt tính sinh học cao, chứa nhiều khoáng chất vi lượng 
cần thiết và ít Natri, ít kim loại nặng. Leonardite của chúng 
tôi được lấy trực tiếp từ chính mỏ địa chất của chúng tôi nằm 
trong khu rừng nguyên sinh phương bắc chưa bị ô nhiễm ở 
phía bắc Canada. Nhờ khả năng trao đổi ion, hoạt động hooc-
mon kích thích sinh trưởng giống như auxin, hoạt động sản 
sinh chelate và các lợi ích khác, Black Storm sẽ mang lại lợi ích 
cho tất cả các giai đoạn của đời sống thực vật.

Dưới đây chính là một vài đặc tính của Black Storm:
- Hỗ trợ quá trình quang hợp
- Kích thích các enzym thực vật
- Tăng hàm lượng vitamin của cây trồng
- Tăng khả năng giữ nước của đất
- Tăng độ thoáng khí cho đất
- Cải thiện cấu trúc và khả năng khai thác của đất
- Giúp cây trồng chống được khô hạn
- Giảm xói mòn đất
- Tối đa hóa khả năng nảy mầm của hạt và khả năng 
sống
- Kích thích sự hình thành và phát triển của rễ
- Tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng
- Tăng sản lượng và chất lượng
- Cải thiện cấu trúc đất
- Kích thích hô hấp của rễ
- Tăng cường phân chia tế bào



HOG Carbs là nguồn nhiên liệu chính cho quá trình trao 
đổi chất, được sử dụng trong quá trình sinh tổng hợp, 
đồng thời cũng được sử dụng như nguồn năng lượng. Cây 
trồng tự tạo ra carb khi chúng ra hoa. Do việc trồng thủy 
canh cho phép cây trồng phát triển với tốc độ rất nhanh, 
cây sẽ không bắt kịp được với quá trình sản sinh ra carb. 
Điều này làm chậm lại sự phát triển của cây. Bằng việc bổ 
sung HOG Carbs vào dung dịch dinh dưỡng của bạn, cây 
sẽ nhận được lượng carb cần thiết để sinh năng lượng và 
cho hoa lợi.

Bổ sung HOG Carbs trong tuần thứ 2 đến tuần thứ 7.

Kích cỡ hiện có:



Ultimate B Plus được thiết kế để thúc đẩy sự ra rễ, duy 
trì sức khỏe và sức sống cho cây trồng của bạn, đồng 
thời ngăn ngừa sốc khi cấy ghép và cắt tỉa. Sản phẩm 
chứa B-1, các humate tự nhiên, hoocmon tự nhiên, 
enzym, carbohydrate đơn giản và các axit amin. Đây 
cũng là một nguồn auxin và cytokinin tự nhiên tuyệt 
vời. Công thức này lý tưởng cho tất cả các phương 
pháp làm vườn. Sử dụng như một loại chất phun qua 
lá, tưới đất, hoặc như một chất bổ sung vào chương 
trình chăm bón thường xuyên cho đất và vườn thủy 
canh của bạn. 

Kích cỡ hiện có:



Red Sun làm tăng các vị trí ra hoa, mang đến sản lượng 
nhiều hơn. Khi sử dụng Red Sun, bạn sẽ ngay lập tức 
nhận thấy rằng cây của mình sẽ bắn nụ nhanh hơn 
trong giai đoạn ra hoa. Red Sun thực hiện một vai trò 
đáng kinh ngạc trong việc thúc thúc đẩy quá trình ra 
hoa tốt nhất. 

Sử dụng Red Sun trong tuần đầu tiên của chu kỳ ra hoa.

Kích cỡ hiện có:



Bud Fusion là sự pha trộn đầy đủ các thành phần axit 
amin, phốt phát và kali, được thiết kế dành riêng cho việc 
thúc đẩy ra hoa to hơn và trái nặng hơn. Khi được sử 
dụng kết hợp với Red Sun và Jet Fuel, cây trồng của bạn 
sẽ cho hoa lợi LỚN HƠN và NẶNG HƠN so với hoa lợi mà 
bạn có thể tưởng tượng. 

Sử dụng Bud Fusion vào tuần thứ 2-5 của chu kỳ ra hoa.

Kích cỡ hiện có:



Jet Fuel được thiết kế dành riêng cho việc tối đa hóa trọng 
lượng và độ cứng của hoa vào cuối chu kỳ của chúng khi 
cần thiết nhất. Sản phẩm cung cấp cho cây trồng nguồn 
năng lượng cuối cùng cần thiết đủ để cây phát triển hết 
khả năng của chúng. Khi sử dụng Jet Fuel kết hợp với Red 
Sun và Bud Fusion, bạn sẽ được nhìn thấy những hoa lợi 
mà bạn chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Có rất nhiều sản 
phẩm tương tự như Jet Fuel nhưng không có sản phẩm 
nào có thể mang lại cho bạn kết quả giống như với công 
thức độc đáo của chúng tôi.

Kích cỡ hiện có:



Typhoon Cleanse loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi cây 
trồng ở giai đoạn cuối trong vòng đời của cây. Sử dụng 
Typhoon Cleanse sẽ mang lại cho bạn sản phẩm sạch sẽ 
và ngon hơn nhiều. Typhoon Cleanse cũng có thể được 
sử dụng để điều chỉnh việc chăm bón quá mức và tình 
trạng khóa chất dinh dưỡng. Khi bạn cần một sản phẩm 
hoàn thiện cao cấp, Typhoon Cleanse sẽ là sự lựa chọn 
tốt nhất có thể mang lại cho bạn kết quả tối ưu.

Kích cỡ hiện có:



Cal-Mega là chất nuôi dưỡng bổ trợ gồm Canxi, Magie và Sắt sẵn 
có, được thiết kế dành riêng cho mục đích giúp cây phát triển 
nhanh chóng. Sử dụng Cal-Mega khi bạn thấy các dấu hiệu thiếu 
hụt Canxi trong cây trồng của mình. 

Sử dụng một máy đo độ dẫn hoặc máy đo ppm để theo dõi và 
kiểm soát nồng độ dinh dưỡng, giữ độ pH trong trong khoảng 
5,4-5,6 đối với dung dịch thủy canh và 6,2-6,4 đối với chất nuôi 
trồng là đất/xơ dừa. 

Sử dụng hàm lượng 1 -1,5ml/L khi dùng sản phẩm này cùng với 
dòng sản phẩm nuôi dưỡng đầy đủ của Innovating Plant 
Products.

Kích cỡ hiện có:



Power Root là một sản phẩm độc đáo khác mà Innovat-
ing Plant Products mang đến cho bạn. Power Root có thể 
được sử dụng liên tục trong cùng một bình mà không sợ 
bị nhiễm bẩn chéo. Sản phẩm có một hàng phòng thủ độc 
đáo chống lại vi khuẩn xấu có khả năng hủy hoại bất kỳ 
thành công tuyệt vời nào. Sử dụng Power Root cho tất 
cả các nhu cầu cắt tỉa để cây trồng của bạn phát triển rễ 
nhanh chóng và có sự khởi đầu khỏe mạnh hơn.

Kích cỡ hiện có:



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn pha trộn các chất nuôi dưỡng của mình bằng 
cách nào? 
Tại Innovating Plant Products, chúng tôi không pha trộn và giao hàng. 
Chúng tôi pha trộn và để lắng, sau đó lọc rồi kiểm tra sản phẩm và để lắng 
một lần nữa, rồi lại tiếp tục lọc cho tới khi chúng tôi hoàn toàn vừa ý để 
xuất xưởng sản phẩm. Không có một sự vội vàng nào trong việc đưa sản 
phẩm ra khỏi cánh cửa của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi sản 
phẩm và mọi sản phẩm đều giúp cây trồng như nhau ở mọi thời điểm. 
Một trong những điều mà chúng tôi rất tự hào là cách chúng tôi tìm kiếm 
nguồn nguyên liệu thô. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để tìm ra được 
những nguyên liệu thô tốt nhất có nguồn gốc từ Canada và Hoa Kỳ. Điều 
này cho phép chúng tôi không chỉ giữ được mức giá thấp mà còn mang đến 
cho bạn sản phẩm sạch nhất trên thị trường. 

Các sản phẩm có thời hạn sử dụng không?
Sản phẩm của Innovating Plant Products không có hạn sử dụng. Nói như 
vậy, có một khả năng nhỏ là chúng có thể bị ảnh hưởng bởi nấm mốc trong 
không khí hoặc do nhiễm bẩn chéo từ các sản phẩm khác. Nấm mốc trong 
không khí không gây hại cho cây trồng nhưng có thể không hấp dẫn về 
mặt thị giác. Nếu bạn gặp nấm mốc trong sản phẩm, đừng hoảng sợ, bạn 
có thể lọc nó qua vải thưa để tách chất rắn và vẫn sử dụng được sản phẩm. 
Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gọi điện tới nhà máy để được hướng dẫn 
(1-250-286-8914) hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@inno-
vatingplantproducts.com. Ô nhiễm chéo có thể xảy ra trong giai đoạn pha 
trộn trong bể tưới của bạn. Trộn các sản phẩm trong bể tưới mà không 
rửa thiết bị đo của bạn có thể gây kết dính các nguyên liệu thô. Ba sản 
phẩm có thể gây ra điều này là Ulti-mate Grow A (UGA), Ultimate Bloom 
A (UBA) và HOG Micro (HM). Theo kinh nghiệm tốt nhất là trộn từng sản 
phẩm một vào bể tưới của bạn và tráng cốc đo sau mỗi lần đong một sản 
phẩm. UGA, UBA và HM đều chứa Canxi. Canxi khi trộn ở dạng đậm đặc sẽ 
liên kết với các Sulphat.

Sử dụng nước cứng
Sản phẩm của Innovating Plant Products sử dụng an toàn được với nước 
cứng. Nếu chỉ số ppm của nước thấp dưới 200, axit Humic (Black Storm) 
của chúng tôi sẽ giúp chelate hóa lượng Sắt và Canxi dư thừa. Một số người 
trồng cũng giảm HOG Micro và cả Ultimate Grow và Bloom A xuống 25% 
để chống lại lượng Canxi dư thừa.



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm thế nào để trộn một bể tưới đúng cách?
Trộn một bể tưới đúng cách là điều cần thiết cho sự thành công đối với 
khu vườn của bạn. Luôn bắt đầu với một thùng chứa sạch dùng làm bể 
tưới. Sau đó đổ đầy bể tưới của bạn vào đêm hôm trước và thêm 250ml 
H2O2 vào 200 lít nước. Điều này cho phép nước đạt đến nhiệt độ tốt hơn 
và H2O2 sẽ giúp kiểm soát mọi mầm bệnh không mong muốn từ sự nhiễm 
bẩn chất nuôi trồng của bạn. Đặt một vài viên đá bọt để khuếch tán nguồn 
không khí sạch vào trong bể tưới. Lấy biểu đồ chăm bón đáng tin cậy của 
bạn ra và sắp xếp tất cả các Chất nuôi dưỡng của bạn và bắt đầu. Bắt đầu 
từ những thành phần chính. Thêm lần lượt từng chất nuôi dưỡng và rửa 
sạch dụng cụ đo giữa những lần đo để dụng cụ đo không thể gây nhiễm 
bẩn chéo cho sản phẩm. Đây là những công thức đậm đặc, nếu được kết 
hợp ở dạng cô đặc, chúng sẽ bắt đầu kết dính và tiếp tục kết dính. Điều này 
sẽ khiến cây trồng của bạn nhận được ít chất dinh dưỡng hơn so với nhu 
cầu và có thể gây hiện tượng khóa chất dinh dưỡng. Khi bạn đã hoàn tất 
việc trộn thêm tất cả các sản phẩm, hãy để hỗn hợp trong 15 phút và bạn 
đã sẵn sàng cho việc chăm bón.

Cách điều chỉnh độ pH trong bể tưới của bạn.
Việc đạt được mức pH mong muốn trong bể tưới của bạn là hoàn toàn cần 
thiết, nhưng có thể hơi phức tạp. Nếu bạn bổ sung chất điều chỉnh pH quá 
nhanh, nó sẽ kết dính với các chất nuôi dưỡng trong bể tưới của bạn. Theo 
kinh nghiệm là hòa chất điều chỉnh pH đậm đặc vào 250ml nước và sau đó 
rót vào bể tưới của bạn thật chậm. Nếu bạn thấy dung dịch nuôi dưỡng bị 
vẩn đục trong bể tưới khi chất điều chỉnh pH đang được trộn vào, hãy giảm 
tốc độ rót thêm một chút nữa.

Sử dụng Xơ dừa.
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều là Xơ dừa an toàn. Mặc dù Xơ dừa có 
thể hơi khó sử dụng nhưng nó là một chất liệu tuyệt vời để trồng cây. Xơ 
dừa có xu hướng lấy mất Canxi và Magie từ dung dịch nuôi dưỡng của bạn, 
điều này có thể dẫn đến thiếu hụt Canxi và Magie cho cây của bạn. Một số 
người trồng cây giải quyết vấn đề này bằng cách thêm một lượng Cal-Mag 
tốt vào bể tưới trộn chất nuôi dưỡng trong chu kỳ sinh dưỡng và trong hai 
tuần đầu tiên của chu kỳ ra hoa. Nào, đây là một gợi ý, bạn hãy làm nghiên 
cứu của mình về chủ đề này cho chính bạn. Nếu bạn sử dụng chất liệu Xơ 
dừa tốt nhất đã có tính đệm, bạn sẽ thấy mình đạt được những kết quả tốt 
hơn. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Xơ dừa, vui lòng gửi các câu hỏi 
của bạn qua email cho chúng tôi theo địa chỉ info@innovatingplantprod-
ucts.com, chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời.
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