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Produtos para todas as situações
Para tua conveniência, todos os nossos 
fertilizantes e aditivos dividem-se em 
cinco categorias: 100% NATURAL 
(verde), 100% TERRA (vermelho), 
100% COCO (laranja), 100% HYDRO 
(azul) e UNIVERSAL (roxo). Começa 
simplesmente por escolher um estilo 
de cultivo com base nos teus objetivos 
de cultivo. Cada um destes estilos de 
cultivo vem com os seus nutrientes 
básicos. Queres resultados ainda 
melhores? Combina qualquer dos 
nossos aditivos com todos os produtos 
de qualquer dos quatro estilos de 
cultivo.

Qualidade superior
Esperas a melhor qualidade, e nós 
também. Cada produto que criamos 
e produzimos satisfaz este elevado 
padrão de qualidade. Todos os nossos 
produtos estão em consonância com as 
últimas tendências, desenvolvimentos 
e leis. Isso torna-os nos melhores 
produtos do mercado. 

Como garantimos que te fornecemos  
o melhor que há?
-  Matérias-primas de alta qualidade 

cuidadosamente selecionadas.
-  Controlo contínuo da qualidade. 
-  Cooperação com parceiros agrícolas 

globais. 

Fácil de utilizar
Quer sejas um principiante ou 
profissional: o cultivo deve ser fácil. 
Acreditamos que toda a gente pode 
tornar o seu cultivo num sucesso. Eis 
como te ajudamos a fazê-lo:
-  Temos uma gama compacta de 

produtos altamente concentrados e 
super eficazes.

-  Os nossos produtos são adequados 
para as necessidades e desejos de 
qualquer produtor.

-  Cada estilo de cultivo tem a sua 
própria cor identificável.

Experimenta o quanto quiseres:  
todos os nutrientes básicos são 
compatíveis com todos os  
aditivos.

Resultados excecionais ao teu 
alcance!
Queremos que alcances o teu pleno 
potencial de cultivo. Vamos ajudar-te a 
chegar lá e a tornares-te um produtor 
experiente e apaixonado. Não só te 
ajudaremos e encontrar o estilo de 
cultivo e os produtos certos para a 
tua situação, como também te iremos 
preparar e orientar ao longo de todo 
o ciclo de cultivo. Sabemos que cada 
ciclo de cultivo é diferente, razão pela 
qual podes criar facilmente o teu próprio 
calendário de cultivo no nosso site. E se 
estás agora a começar, também temos 
calendários predefinidos.

Precisas de apoio personalizado?
Os nossos especialistas de cultivo 
estão aqui para te ajudar. Envia-nos 
uma mensagem direta nas redes 
sociais ou um e-mail para o endereço: 
servicedesk@plagron.com. Entraremos 
em contacto contigo no prazo de 24h 
(dias úteis).

Quer sejas um produtor apaixonado profissional ou amador, temos os produtos certos para o teu 
cultivo. Além das nossas quatro linhas de nutrientes básicos, podes escolher de aditivos, todos 
com os seus efeitos únicos. E estamos aqui para te orientar em todo o processo. É a nossa 
promessa desde que fundámos a empresa em 1992: fazer tudo para te capacitar a alcançar 
resultados excecionais. Eis como o fazemos.

Conteúdo.

100% NATURAL
tabela de cultivo. 4
alga grow. 5
alga bloom. 5

100% TERRA
tabela de cultivo. 6
terra grow. 7
terra bloom. 7

100% COCO
tabela de cultivo. 8
cocos a. & cocos b. 9

100% HYDRO
tabela de cultivo. 10
hydro a. & hydro b. 11

UNIVERSAL
green sensation. 12
power roots. 14
sugar royal. 14

Temas de cultivo
Cultivo ecológico. 5
Que quantidade de água devo dar exatamente para minha planta? 11

G R O W  L E G E N D A R Y
WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS
TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS 



54

Prefere um produto saudável, 
com o melhor aroma e sabor? 

Então escolha os produtos 100% naturais da Plagron. 
Todos os fertilizantes 100% naturais são completa-
mente orgânicos e, portanto, inofensivos para humanos, 
animais e meio ambiente. Você reconhecerá os produtos 
100% naturais pelo rótulo verde.

Combinações infinitas.
O estilo de cultivo 100% natural se compõe de nutrientes  
básicos. Você pode alterá-los de maneiras infinitas com pro-
dutos universais que você reconhecerá pelo rótulo roxo. Como 
você pode ver na tabela de cultivo 100% natural,  
recomendamos Power Roots, Green Sensetion e Sugar Royal 
para obter os melhores resultados.

100% NATURAL

 
4-2-4

NPK  
3-2-5

NPK

alga grow.
nutriente básico

Fertilizante à base de algas para a 
fase de crescimento

 •  Este produto é certificado em 
agricultura orgânica (certificado 
CU).

 • Estimula a produção de clorofila.
 •  Também pode ser usado como 

Fertilizante foliar (Pulverizar).

Dosagem e uso
Adicione no máximo 4 ml de Alga 
Grow por 1 litro de água (1:250). 
Use esta solução em todas as regas 
durante a fase de crescimento.

Embalagem
Frasco de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

alga bloom.
nutriente básico

Fertilizante à base de algas para a 
fase de floração

•  Este produto é certificado em 
agricultura orgânica (certificado 
CU).

• Melhora a qualidade da colheita.
•  Também pode ser usado como 

fertilizante foliar(Pulverizar).

Dosagem e uso
Adicione no máximo 4 ml de Alga 
Bloom por 1 litro de água (1: 250). 
Use esta solução em todas as regas 
durante a fase de floração.

Embalagem
Frasco de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

CU 804148 CU 804148

Devo verificar o valor de CE e o valor de pH 
ao crescer com 100% NATURAL?
Se você escolher produtos do estilo de 
cultivo 100% NATURAL, cultivado de 
forma ecológica e você não precisa 
medir o valor de CE e o valor de pH. 
Além disso, um medidor de CE não 
pode medir todos os fertilizantes 
orgânicos. A vida biológica no 
solo(terra) do estilo de cultivo 100% 
NATURAL produz os nutrientes 
necessários para suas plantas e 
ajudam a estabilizar o pH. Portanto 
não é necessário medir o valor do 
pH.

FAQ

Cultivo ecológico.
A agricultura orgânica está crescendo de 
forma sustentável, preservando a natureza e a 
biodiversidade. Na Europa, frutas e vegetais 
orgânicos devem ser cultivados no solo. Em outros 
continentes é mantida uma política diferente, como 
por exemplo nos Estados Unidos. Lá é permitido o 
cultivo orgânico em vasos.

Além de conservar a natureza e a 
biodiversidade, a saúde humana é uma razão 
para cultivar organicamente. Se fertilizantes 
químicos e pesticidas forem usados   durante 
o cultivo, eles também serão encontrados 
nas frutas e vegetais. Através do consumo 
dessas frutas e vegetais, essas substâncias 
entrarão em nosso corpo.

Os produtos orgânicos são mais 
saborosos e têm aroma e sabor mais 
puros. Isso ocorre porque as frutas e os 
vegetais na agricultura orgânica têm o 
tempo suficiente para amadurecer de 
caminho natural.

Tema de cultivo

Tabela de cultivo.

 
5,5-6,5

pH

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crescimento crescimento floração floração floração floração floração floração floração floração colheita

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - - somente 
água

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml somente 
água

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - somente 
água

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

100% NATURAL nutriente básico

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

 A dose indicada é por 10 litros de água. Use nutrientes em todas as regas. 
 Todas as doses indicadas são indicativas e dependem do estado da planta.

Este gráfico de crescimento é feito para diferentes tipos de plantas com flores e frutificação, 
começando com uma planta jovem, como uma muda enraizada ou uma muda de uma semana. 
A duração dos períodos mencionados depende do tipo de planta.
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Você gosta de resultados  
rápidos, fáceis e bons? 

Então escolha os produtos 100% TERRA da Plagron. 
Fertilizantes 100% TERRA te oferecem uma grande 
flexibilidade para que possa cultivar de acordo com os 
seus próprios critérios. Você reconhecerá os produtos 
100% TERRA pelo rótulo vermelho. 

Combinações infinitas.
O estilo de cultivo 100% TERRA consiste em nutrientes 
básicos. Você pode combiná-los de infinitas maneiras com 
produtos UNIVERSAIS que você reconhecerá pelo rótulo 
roxo. Como você pode ver no gráfico de crescimento 100% 
TERRA, recomendamos Power Roots, Pure Zym,  
Green Sensation e Sugar Royal para os melhores resultados.

100% TERRA

Devo ajustar o valor do pH se cultivo com  
100% TERRA?
Sim, você deve verificar o valor do pH.   
Fertilizantes 100% TERRA já contém um  
regulador de pH automático, tendo em conta  
a água da torneira. Em muitos casos, após  
adicionar o Fertilizante TERRA, o valor do pH 
estará correto. No entanto, uma vez que a 
água da torneira é diferente em todas as 
partes, você terá que verificar se o valor do 
pH da sua solução nutritiva, valor referência 
aproximadamente 6,0. Se não for, você terá 
que ajustá-lo com a ajuda do pH Plus e pH 
Min.

O que significa o valor de CE?
O valor EC é o conteúdo de sais ou a 
quantidade de nutrientes no substrato ou 
na água de irrigação. Quanto mais sais 
(eletrólitos) houver presente na água, 
melhor conduzirá o eletricidade. Maior 
condutividade é usado como uma 
medida para verificar a quantidade 
de sais solúveis na água.A 
condutividade elétrica é expressa 
em microsiemens por centímetro 
(μS/cm) ou milisiemens por 
centímetro (mS/cm).

FAQ

 
3-1-3

NPK

terra grow.
nutriente básico

Fertilizante completo para a fase  
crescimento

 • Absorção imediata.
 • Garante um ótimo crescimento.
 •  Adequado para todos os sistemas 

de irrigação.

Dosagem e uso
Adicione no máximo 5 ml de Terra 
Grow para 1 litro de água (1: 200). 
Use esta solução em cada irrigação 
durante a fase de crescimento.

Embalagem
Frasco de 100 ml & 1 L e jarro de 5 L, 
10 L & 20 L.

 
2-2-4

NPK

terra bloom.
nutriente básico

Fertilizante completo para a  
fase de floração.

• Absorção imediata.
•  Garante a floração e frutificação 

ideal.
•  Adequado para todos os sistemas 

de irrigação.

Dosagem e uso:
Adicione no máximo 5 ml de Terra 
Bloom por 1 litro de água (1: 200). 
Use esta solução em cada rega 
durante a fase de floração.

Embalagem
Frasco de 1 L e jarro de 5 L, 10 L  
& 20 L.

 
5,5-6,5

pH   A dose indicada é por 10 litros de água. Use nutrientes em todas as regas.
  Use nutrientes em todas as regas. Os valores de CE indicados incluem o valor de CE da água da torneira em 0,4 mS / cm. 

Atenção: o valor máximo de CE da água deve ser inferior a 3,0 mS / cm!
  odas as doses indicadas são indicativas e dependem do estado da planta.

Esta tabela de cultivo é feita para diferentes tipos de plantas com flores e frutas, começando com uma planta jovem, como 
uma muda enraizada ou uma muda de uma semana. A duração dos períodos mencionados depende do tipo de planta.

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crescimento crescimento floração floração floração floração floração floração floração floração colheita

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - - somente 
água

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml somente 
água

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - somente 
água

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

valor EC 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 somente 
água

100% TERRA nutriente básico

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

Tabela de cultivo.

Terra Grow  
é muito adequado 
para plantas-mãe.
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Você prefere um cultivo 
hidropônica baseada em 
coco? 

Escolha os produtos 100% COCO da Plagron. 
Substratos e fertilizantes 100% COCO oferecem 
simplicidade, conforto e um pH estável. Você 
reconhecerá os produtos 100% COCO devido ao 
rótulo laranja.

Combinações infinitas
O estilo de cultivo 100% COCO consiste em  
substratos e nutrientes básicos. Você pode  
combiná-los de infinitas maneiras com produtos  
UNIVERSAIS que você reconhecerá pelo rótulo roxo. 
Como você pode ver na mesa de cultivo 100% COCO, 
recomendamos Power Roots, Green Sensation e Sugar 
Royal para obter o melhor resultados. 

100% COCO

Why should I go for the Plagron coco substrates  
if I want to grow my crops hydroponically?
Plagron coco substrates all have a guaranteed  
maximum EC value of 0.14 uS/cm. Meaning that you  
will be growing your crops in the purest, best rinsed  
coco substrate available on the market.
The substrates of the COCO grow style guarantee  
that you won’t be confronted with rapid fluctuations  
in pH values, which is a risk in the case of rock wool 
and other hydroponic substrates. Plagron Cocos 
Premium, Plagron Cocos Perlite 70/30 and Cocos 
slabs work like a sponge. They can retain a lot of 
water yet remain airy, this makes it  
much easier for you to optimize  
your irrigation.

FAQ

The quality of Plagron coco substrates, is 
confirmed by the RHPquality mark which 
confirms the following quality properties:
•  Balanced sodium, potassium, calcium and 

magnesium ratios.
•  Free of sand, weeds and other pathogens.
•  Physical stability  

(does not compress).
•  Excellent water 

holding capacity.

RHP Qualified

 
5,5-6,5

pH   A dose indicada é por 10 litros de água. Use nutrientes em todas as regas.
  Use nutrientes em todas as regas. Os valores de CE indicados incluem o valor de CE da água da torneira em 0,4 mS / cm. 

Atenção: o valor máximo de CE da água deve ser inferior a 3,0 mS / cm!
  Todas as doses indicadas são indicativas e dependem do estado da planta.

Esta tabela de cultivo é feita para diferentes tipos de plantas com flores e frutas, começando com uma planta jovem, como 
uma muda enraizada ou uma muda de uma semana. A duração dos períodos mencionados depende do tipo de planta.

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crescimento crescimento floração floração floração floração floração floração floração floração colheita

cocos a. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml somente 
água

cocos b. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml somente 
água

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - somente 
água

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

valor EC 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 somente 
água

100% COCO nutriente básico

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

Tabela de cultivo. cocos a. & cocos b.
nutriente básico

Fertilizante de dois componentes para as fases de 
crescimento e floração.

•  Nutrientes facilmente absorvíveis em uma ampla faixa 
de pH.

• Não produz cristalização no tanque nutrição.
•  Fertilizante balanceado para plantas Saudáveis e 

verdes.

Dosagem e uso
Adicione um máximo de 4 ml de cocos para 1 litro de 
água (1: 250).  Para cada dose de Cocos A, adicione a 
mesma quantidade de Cocos B. Use a combinação de 
Cocos A e Cocos B em cada irrigação.

Embalagem
Frasco de 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

4-0-1

NPK
cocos a

6%

Ca
cocos b

1-4-2

NPK
2%

Mg
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Você prefere um cultivo 
hidropônica com máximo ao 
controle? 

Então escolha os produtos 100% HYDRO da 
Plagron. Substratos e fertilizantes 100% HYDRO 
oferecem controle total em valores de nutrientes e 
pH. Você reconhecerá produtos 100% HYDRO pela 
etiqueta azul.

Combinações infinitas
O estilo de cultivo 100% HYDRO consiste em substratos 
e nutrientes básicos. Você pode combiná-los de  
maneiras infinitas com produtos UNIVERSAIS que você 
reconhecerá pelo rótulo roxo. Os aditivos biológicos são 
distinguidos pelo logotipo CU em o recipiente. Como você 
pode ver na tabela de cultivo 100% HYDRO, recomendamos 
Green Sensation para obter o melhor resultados.

100% HYDRO

Por que com 100% HYDRO você tem o controle 
máximo?
Existem muitas razões:
1. Como produtor, você é responsável pelo valor 
do pH.
2. Como produtor, você mesmo determina o 
valor nutricional.
3. Em uma hora, você pode corrigir os valores de 
pH e EC errôneo, por enxágue. Posteriormente 
você faz o substrato atingir os valores de pH 
e EC desejado para que possa responder com 
precisão de acordo com as necessidades da 
planta que você escolheu.

FAQ

hydro a. & hydro b.
nutriente básico

Fertilizante de dois componentes para as 
fases de crescimento e floração

• Fornece controle total do Valores de CE e pH.
• Altamente concentrado, e econômico.
•  Não produz cristalização no tanque de 

irrigação.

Dosagem e uso
Agitar antes de usar. Adicionar máximo de 2,5 ml 
de Hydro A por 1 litro de água (1: 400).  Por cada 
Hydro A dose, adicione o mesmo quantidade de 
Hydro B. Use a combinação de Hydro A e Hydro B 
em cada rega.

Embalagem
Frasco de 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

hydro a

3-0-1

NPK
5%

Ca

As plantas sugam água do solo. Quando a água evapora através dos 
estômatos das folhas, surgem diferentes concentrações de água nas 
células. Esse processo faz que a água se mova do solo através das 
raízes, o caule vai de célula em célula até que todas as células da 
planta tenham água novamente. Este fenômeno é chamado de pressão 
radical. O meio ambiente cuida para que isso aconteça. Luz solar, 
temperatura, umidade e vento estimulam a evaporação da água 
através das folhas.O substrato ou solo determina quanta água está 
disponível para a planta. 

Além disso, as necessidades de água dependem da própria planta. 
Tipo, tamanho, idade e saúde da planta geralmente influencia. 
Então não há resposta padrão para a pergunta:  
quanta água preciso da minha planta.

Conselhos

Quanta água devo dar, 
precisa mente, para minha 
planta?

• Para saber se é necessário 
regar suas plantas, você pode  
introduzir o dedo no solo. 
Devido ao contato com o ar, 
a camada superior é a que 
seca mais rápido. Então alguns 
centímetros abaixo da 
superfície você pode ter uma 
melhor indicação do nível de 
umidade na terra.

• Os orifícios no fundo do 
recipiente permitem que o 
excesso de água escape 
facilmente.

 
5,5-6,5

pH   A dose indicada é por 10 litros de água. Use nutrientes em todas as regas.
  Use nutrientes em todas as regas. 

Os valores de CE indicados incluem o valor de CE da água da torneira em 0,4 mS / cm. 
Atenção: o valor máximo de CE da água deve ser inferior a 3,0 mS / cm!

  Todas as doses indicadas são indicativas e dependem do estado da planta.

Esta tabela de cultivo é feita para diferentes tipos de plantas com flores e frutas,  
começando com uma planta jovem, como uma muda enraizada ou uma muda de uma semana.  
A duração dos períodos mencionados depende do tipo de planta.

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crescimento crescimento floração floração floração floração floração floração floração floração colheita

hydro a. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml somente 
água

hydro b. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml somente 
água

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml somente 
água

valor EC 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 somente 
água

100% HYDRO nutriente básico

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

Tabela de cultivo.

Tema de cultivo

cocos b

1-3-6

NPK
1%

Mg
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Plagron apresenta 
uma ampla gama de 
aditivos. 

Você pode usar esses produtos  
UNIVERSAL em todos os substratos e 
combiná-los com todos fertilizantes.  
Você reconhecerá os produtos UNIVERSAL 
pela embalagem roxa.

UNIVERSAL

green sensation.  4 em 1: Melhora na etapa de floração, resistência no 
solo e rendimento.

sugar royal. Melhora o sabor e diminui o ciclo.

power roots. Estimula o crescimento das raízes e aumenta a  
resistência. 

 4 em 1

potenciador |  

 
0-8-9

NPK

green sensation.
aditivo

4 em 1: Melhora na etapa de 
floração, resistência no solo e 
rendimento.

• 4 efeitos em 1.
• Econômico de usar.
• Máxima qualidade.
• Fácil de usar.

Dosagem e uso
Adicione 1 ml de Green Sensation por 
1 litro de água (1: 1000). Este produto 
foi especialmente desenvolvido para 
uso a partir da quarta semana de a 
fase de floração.

Embalagem
Frasco de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

Green Sansetion  
é essencial para  
qualquer produtor. 
Além de ser fácil de 
usar e muito lucrativo, 
combine quatro  efeitos 
em uma garrafa.

• Melhora a floração
Para desenvolver um melhor 
resultado final, uma planta 
precisa de mais fósforo (P) e 
potássio (K) na fase de floração. 
Suprimentos Green Sensation a 
proporção de PK ideal para garantir 
o melhor resultado de sua colheita.

• Aumenta a resistência
Green Sensation ajuda a planta 
desenvolver as paredes celulares, 
consequência paredes mais fortes e 
material mais orgânico. Isso torna sua 
planta mais firme. e fisicamente mais 
forte, o que é essencial para um bom 
resultado.

• Melhora o solo
Green Sensation contém ingredientes que 
estão ativos na terra ao redor das raízes 
de sua planta. Ajuda a planta e faz que as 
estruturas da terra esteja mais arejada e isso é 
benéfico para as raízes durante floração.

• Maximize o desempenho
Green Sensation garante que o fluxo de seiva na 
planta obtenha os nutrientes adequados para iniciar 
processos que levam ao melhor rendimento.

4 efeitos em 1

Qual é a melhor maneira de adicionar Green Sensation na 
minha solução nutritiva?
Adicione 1 ml de Green Sensation por 1 litro de água (1: 1000). 
Em seguida, adicione nutrientes básicos até que o valor EC 
desejado seja alcançado.

Até quando posso continuar usando o Power Roots?
No início da fase de floração até que a planta tenha suficientes 
raízes para poder usar sua energia para florescer. Quando 
chegar esse momento, deixe de usar Power Roots, geralmente 
isso acontece após a terceira semana de floração.

FAQ

Ao utilizar o Green Sensation não precisas 
de usar fertilizantes PK, estimulantes, 
enriquecedores ou enzimas.

Você sabia qué...?



Mais rápido e  
saboroso.
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Sugar Royal melhora o sabor e diminui  
o ciclo? 

Como o Sugar Royal é rico em 
aminoácidos, melhora o sabor e acelera 
o crescimento da planta. Aminoácidos 
são componentes essenciais para as 
plantas à medida que aumentam a 
produção de novas células vegetais. 
Isso permite que a planta pode 
resistir melhor fatores externos, 
como calor ou frio. 

Sugar Royal causa estresse 
na água. O resultado é que a 
planta pensa que vai morrer e 
tenta reproduzir rapidamente. 
Na natureza, muitas plantas 
fazem isso através produção 
de resina que elas usam 
para pegar o pólen. Esta 
resina fornece o cheiro e 
sabor do produto final.

Você sabia qué...?

UNIVERSAL
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power roots.
aditivo | potenciador |  

Estimula o crescimento das raízes 
e aumenta a resistência.

•  Desenvolvimento rápido e vigoroso 
das raízes.

•  Recuperação rápida após 
transplante.

•  Melhora a absorção dos nutrientes 
e a estrutura do solo.

Dosagem e uso:
Adicione no máximo 1 ml de  
Power Roots por 1 litro de água 
(1: 1000). Use esta solução em 
cada rega até a terceira semana de 
floração.

Embalagem
Frasco de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.

sugar royal.
aditivo | potenciador |  

Melhora o sabor e diminui o ciclo.

• Para melhor aroma e sabor.
• Diminui o ciclo.
• Rico em aminoácidos.

Dosagem e uso
Agitar antes de usar. Adicione 
máximo de 1 ml de Sugar Royal por 
1 litro de água (1: 1000). Usar essa 
nutritiva solução desde a segunda 
semana de crescimento, use essa 
solução cada vez que você for regar. 
Depois da sua dissolução na água, se 
pode conservá-la por até 48 horas.

Embalagem
Frasco de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L e jarro de 5 L, 10 L & 20 L.
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