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Výrobky pro každou situaci 

Pro vaše pohodlí jsou všechny naše 
substráty, hnojiva a přísady rozděleny do 
pěti kategorií: 100 % NATURAL (zelená), 
100 % TERRA (červená), 100 % COCO 
(oranžová), 100 % HYDRO (modrá) a 
UNIVERSAL (fialová). Jednoduše začnete 
tím, že si vyberete styl pěstování podle 
svých pěstebních cílů. Každý z těchto stylů 
pěstování je spojen s vlastními substráty 
a základními živinami. Chcete ještě lepší 
výsledky? Kombinujte kteroukoliv z našich 
případ se všemi výrobky z kteréhokoliv 
z našich čtyř stylů pěstování. 

 
Nejvyšší kvalita 

Očekáváte tu nejlepší kvalitu, stejně jako 
my. Každý výrobek, který vytvoříme a 
vyrábíme, odpovídá tomuto standardu 
vysoké kvality. Všechny naše výrobky 
odpovídají nejnovějším trendům, vývoji a 
legislativě. Díky tomu jsou to ty nejlepší 
výrobky na trhu. Jak zajišťujeme, že 
dostanete to nejlepší: 
- Pečlivě vybírané vysoce kvalitní suroviny. 
- Průběžná kontrola kvality.  
-  Spolupráce s globálními zemědělskými 

partnery.  

 Snadné použití 

Ať už jste začátečník nebo profesionál: 
pěstování by mělo být snadné. Věříme, 
že každý může být v pěstování úspěšný. 
Přečtěte si, jak vám v tom můžeme pomoci: 
-  Nabízíme ucelenou řadu vysoce 

koncentrovaných a mimořádně účinných 
výrobků. 

-  Naše výrobky splňují všechna přání a 
potřeby každého pěstitele. 

-  Každý styl pěstování je označen vlastní 
jasně rozpoznatelnou barvou. 

-  Experimentujte, jak chcete: všechny 
základní živiny jsou kompatibilní se všemi 
přísadami. 

 
Legendární výsledky jsou na dosah! 

Při pěstování chcete využít celý svůj 
potenciál. Pomůžeme vám dosáhnout 
tohoto cíle a stát se zkušeným a nadšeným 
pěstitelem. Nejenže vám pomůžeme najít 
ten správný styl pěstování a výrobky pro 
vaši situaci, ale připravíme a povedeme vás 
v celém cyklu pěstování. Víme, že každý 
cyklus pěstování je jiný, proto si snadno 
můžete připravit svůj vlastní plán na našich 
webových stránkách. A pokud teprve 
začínáte, máme pro vás předem připravené 
plány.

Ať už jste nadšený domácí pěstitel nebo profesionální producent: 
máme ty správné výrobky pro vaše pěstování. Vedle našich čtyř 
řad základních živin a substrátů si můžete vybrat ze široké nabídky 
přísad s jedinečnými účinky. Jsme tady, abychom vám pomáhali 
při každém vašem kroku. To je náš příslib od založení společnosti 
v roce 1992: dělat vše pro to, abychom vám pomohli dosáhnout 
legendárních výsledků. Přečtěte si, jak toho dosahujeme.

WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS
TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS

G R O W
L E G E N D A R Y Potřebujete osobní podporu? 

Naši odborníci na pěstování jsou zde pro 
vás. Pošlete nám zprávu na sociálních 
médiích nebo e-mail:  
servicedesk@plagron.com. V pracovní 
dny vás zkontaktujeme do 24 hodin. 
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Tip
Zkombinujte produkty z řady 100% NATURAL s 
doporučenými doplňky z pěstebního plánu.

100% NATURAL
Dáváš přednost zdravému konečnému  
produktu s nejlepší vůní a chutí? Pak zvol  
100% NATURAL produkty značky Plagron. 
Všechny 100% NATURAL substráty a hnojiva  
jsou zcela organické, a proto nejvhodnější pro  
lidi, zvířata a životní prostředí. 100% NATURAL  
produkty rozpoznáš podle zeleného štítku.

Nekonečné kombinace
Styl pěstování na základě 100% NATURAL zahrnuje 
substráty a základní živiny. Tyto lze nekonečně  
kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které poznáš 
podle fialového štítku. Organické přísady se vyznačují 
logem CU na obalu. Jak vidíte v pěstebním plánu  
100% NATURAL, pro nejlepší výsledky doporučujeme  
Power Roots, Vita Race, Green Sensation a Sugar Royal.

Pěstební plán.

Můžu pěstovat 100% NATURAL i bez přidávání tekutých 
hnojiv?
Ano, je to možné. Použij v takovém případě Batmix, 
Royalmix nebo Plagron Allmix. Během růstové fáze 
pěstuj rostliny v relativně malém květináči. Jakmile 
se rostliny dostanou do fáze kvetení, přesaď je do 
květináče alespoň dvakrát tak velkého než normálně 
(minimálně 15 litrů). V něm může trvat fáze kvetení 
až deset týdnů.

Musím kontrolovat hodnoty EC a pH, když pěstuji 
100% NATURAL?
Když si zvolíš výrobky pěstebního stylu  
100% NATURAL, pěstuješ biologicky a hodnoty 
EC a pH nemusíš měřit. Měřidlo EC totiž 
neumí změřit všechna biologická hnojiva. 
Biologický život v půdě u pěstebního stylu 
100% NATURAL zajišťuje, že živiny zůstávají 
rostlinám k dispozici a pomáhají stabilizovat 
hodnotu pH. Proto není zapotřebí hodnotu 
pH měřit.

FAQ

 
5,5-6,5

pH

TÝDEN/PERIODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FÁZE růst růst květ květ květ květ květ květ květ květ sklizeň

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - - pouze voda

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml pouze voda

alga bloom. - - - - 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml pouze voda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - pouze voda

vita race.* 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml - - - - - pouze voda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

promix.

plagron allmix. royalmix. batmix.

doporučené přísady  (UNIVERSAL)

 Uvedené dávkování je na 10 litrů vody. Při každé zálivce aplikujte živiny.
 Uvedené dávkování je pouze orientační a závisí na nárocích a druhu plodiny.

Dané růstové schema je určeno pro různé druhy kvetoucích a plodících rostlin,  
počinaje mladými rostlinkami jako jsou zakořeněne řízky nebo týden stará sadba.  
Délka zmíněné periody závisí na druhu rostliny.

*Aplikuj Vita Race jednou týdně pouze postřikem na listy.
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6,1-7,5

pH  
6,4-7,8

pH  
6,5-7,9

pH  
6,5-7,9

pH

batmix.
substrát | hnojený |  

Pěstování s cílem nejlepší vůně a 
chuti

•  Kompletní hnojení alespoň 6 týdnů.
•  Fosfor a draslík navíc z přidaného 

netopýřího trusu.
•  Zlepšuje vůně a chuť.

Použití
Asi po 6 týdnech je nutné přihnojit - 
podle stavu plodiny.

Balení
25 L & 50 L pytel.

royalmix.
substrát | hnojený |  

Pěstování s nejvyšším výnosem

•  Kompletní hnojení alespoň na 6 
týdnů.

•  Vyvážený poměr nejkvalitnější 
rašeliny a organické hnojivo.

•  Výživa se uvolňuje podle potřeb 
plodiny (uvolňování v čase).

Použití
Asi po 6 týdnech je nutné přihnojit - 
podle stavu plodiny.

Balení
25 L & 50 L pytel.

plagron allmix.
substrát | hnojený |  

Pěstování s bohatým půdním 
životem

•  Kompletní hnojení alespoň na 6 
týdnů.

•  Jemná struktura zvyšuje schopnost 
zadržovat vodu.

•  Velmi vzdušný díky přídavku 
různých typů vláken a perlitu.

Použití
Asi po 6 týdnech je nutné přihnojit - 
podle stavu plodiny.

Balení
50 L pytel.

promix.
substrát | bez hnojiv |  

Hnojení dle vlastního uvážení

•  Bez přidaných hnojiv.
•  Jemná struktura zvyšuje schopnost 

zadržovat vodu.
•  Rychlý růst kořenů díky nízké 

elektrické vodivosti.

Použití
Začni hnojit od prvního dne.

Balení
50 L pytel.

1,0-1,5
mS/cm

EC
1,0-1,6
mS/cm

EC
1,5-2,2
mS/cm

EC
0,5-0,8
mS/cm

EC

100% NATURAL

Biologické pěstování.
Biologické pěstování je trvale udržitelným pěstováním se zachováním přírodní 
diverzity a biodiverzity. V Evropě se biologická zelenina a ovoce musí pěstovat na 
venkovní půdě. Jiné kontinenty, jako například Spojené státy, mají jinou politiku. 
Tam se biologické pěstování v květináčích dovoluje.

Kromě pro přírodu a pro zachování biologické diverzity je biologické pěstování 
také základem pro zdraví člověka. Když se během pěstování používají chemicky 
vyráběná hnojiva a pesticidy, dostanou se také do zeleniny a ovoce. Konzumpcí 
takové zeleniny a ovoce se tyto látky dostanou do našeho těla.

Biologické výrobky jsou chutnější a čistší co do vůně a chuti. 
To je tím, že zelenina a ovoce má při biologickém 
pěstování čas přirozeným způsobem 
dobře dozrát.

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

Téma

Pokud chcete pěstovat bio, zajistěte, abyste používali 
správný substrát a hnojiva. Bio substráty obsahují 
mnohem více půdních organismů než ostatní substráty. 
Půdní organismy jsou podstatné pro přeměnu 
organických hnojiv na látky prospěšné pro vaše  
rostliny.  

Bio substráty můžete rozpoznat podle  
loga Control Union na balení. Všechny  
substráty 100 % NATURAL společnosti  
Plagron jsou speciálně vyvinuté pro  
bio hospodaření a mají certifikaci  
Control Union.

Tip

CU 804148
INPUT: Organic EU
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100% NATURAL

Fotosyntéza je 
proces, kdy rostlina 
vytvárí kyslík  a 
glukózu. Pro tento 
proces potrebuje  
rostlina vodu, oxid 
uhlicitý a svetlo. 
Rostlina používá svetlo 
jako energii k vytvorení  
kyslíku a glukózy z vody a 
oxidu uhlicitého. Toto jsou 
základní stavební kameny,  
které potrebuje rostlina k 
rustu.

Věděl  
jsi to?

100% NATURAL

 
4-2-4

NPK  
3-2-5

NPK

alga grow.
základní výživa

Živiny na bázi řas pro fázi růstu

•  Tento výrobek je vhodný 
pro ekologické zemědělství 
(certifikováno CU).

•  Stimuluje tvorbu chlorofylu.
•  Lze použít i jako hnojivo na listy.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 4 ml Alga Grow na  
1 litr vody (1:250). Používej tento 
živný roztok při každém zalévání v 
růstové fázi.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev  
a 5 L, 10L & 20 L kanystr.

alga bloom.
základní výživa

Živiny na bázi řas pro fázi 
kvetení

•  Tento výrobek je vhodný 
pro ekologické zemědělství 
(certifikováno CU).

•  Zlepšuje kvalitu rostlin.
•  Lze použít i jako hnojivo na listy.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 4 ml Alga Bloom na 
1 litr vody (1:250). Používej tento 
živný roztok při každém zalévání v 
době květenství.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev  
a 5 L, 10L & 20 L kanystr.

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

 
easy pack.

Všechny živiny, které potřebujete 
pro 4 rostliny

•  Výrobky 100% NATURAL jsou 
vhodné pro biologické zemědělství 
a zahradnictví (certifikováno CU).

•  Zahrnuje náš účinný stimulátor 4 v 1 
Green Sensation pro legendární fázi 
kvetení a konečný výsledek.

•  3 výrobky v 1 balení.

Balení
 250 ml Alga Grow
 250 ml Alga Bloom
 50 ml Green Sensation

 
top grow box.

Všechny živiny, které potřebujete 
pro pěstování na 1 m²

•  Výrobky 100% NATURAL jsou 
vhodné pro biologické zemědělství 
a zahradnictví (certifikováno CU).

•  Obsahuje unikátní výrobek  
Green Sensation.

•  5 výrobků v jednom boxu.

Balení
 100 ml Alga Grow
 1 L Alga Bloom
 100 ml Power Roots
 100 ml Vita Race
 100 ml Green Sensation

 
starter set.

Všechny živiny pro pěstování  
1 rostliny

•  Produkty z řady 100% NATURAL 
jsou vhodné pro organické 
pěstování (CU certifikát).

•  Ideální kit pro začínající pěstitele.
•  3 produkty v 1 sadě.

Balení
50 ml  Alga Grow
50 ml  Alga Bloom
50 ml  Power Roots

Rostlina roste nejlépe pri 18 hodinách svetla a kvete nejvíce pri 12 hodinách svetla. V prubehu dlouhých letních dnídostává 
rostlina svetlo 18 hodin. Když se dny na podzimzkracují, príjem svetla se snižuje na 12 hodin a rostlina  

seprepíná na kvet. Ujistete se, že pri indoor pestování tentocyklus dodržujete.

Věděl jsi to?
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Rašelina je mokrý, na kyslík chudý a 
houbovitý druh půdy, který se skládá z 
mrtvého rostlinného materiálu. Tento 
materiál se obvykle rychle rozkládá 
přítomností kyslíku a působením 
bakterií. Zvláště při vysokých teplotách 
a za suchých podmínek postupuje 
rozklad rychle. Za mokrých a vlhkých 
podmínek postupuje rozklad pomaleji 
než hromadění, čímž dochází k 
tvorbě rašeliny. Rašelina se vyskytuje 
především v mírně vlhkých oblastech. 
Estonsko je toho dobrým příkladem. 
Estonsko patří k zemím s největšími 
zásobami rašeliny na světě. Kromě toho 
je rašelina z Estonska velice kvalitní. 
Další výhodou je, že oblasti dobývání 
rašeliny v tomto baltském státě mají 
příhodnou polohu u mořských přístavů, 
takže rašelinu je možné rychle přepravit 
lodí do Nizozemska.

Vznik rašeliny
První rašelina vznikala asi před 
deseti až dvaceti tisíci lety. V níže 
položených oblastech se tvořila jezírka 
s rákosím a jiným porostem. Zbytky 
těchto odumřelých rostlin vytvořily 
vrstvu organického materiálu. Během 
času se z jezírek staly bažiny a v nich 
vyrostl jiný porost. Nakonec zbyla jen 
jedna rostlina, která přežila: rašeliník 
Sphagnum. Tato rostlina roste bez 
kořenů nahoru, ale zároveň na dolní 
straně neustále odumírá. Tento 
odumřelý a strávený rašeliník vytváří 
vrstvu rašeliny. Kvůli zvláštnímu 
způsobu růstu tohoto mechu  
tvoří pole rašeliníku  

v krajině ‘kupy’, někdy až deset metrů 
tlusté: rašelinná pole.

Těžba rašeliny
Dříve než je možné rašelinu těžit, 
předchází tomu proces pěti let. Na 
rašelinném poli stojí voda a bude 
se tedy muset nejprve odvodnit. V 
zimě, když vrchní vrstva zamrzne a 
na pole mohou vyjet stroje, začnou se 
speciálními stroji hloubit rýhy. Také se 
odstraní vrstva rašeliníku (Sphagnum) a 
založí se cestičky. Rýhami odtéká voda 
z horní vrstvy. Když je rašelinné pole 
konečně připravené k produkci, odtěží 
se jednou ročně vrchní vrstva silná čtyři 
až osm centimetrů.

Všechny druhy rašeliny s jejich 
unikátními vlastnostmi se používají v 
květináčových zeminách Plagron. Často 
je zajímavá kombinace dvou druhů 
rašeliny, protože se pak kombinují 
pozitivní vlastnosti obou druhů rašeliny.

Když je nějaké pole po desetiletích 
těžby rašeliny ‘prázdné’, zaplaví se 
vodou nebo se využije jako orná půda. 
Za účelem obnovy přirozené flory a 
fauny se na vytěžená rašelinná pole 
vysadí nový rašeliník, aby se pomalu 
mohlo začít vyvíjet nové rašelinné pole. 
To vše dohromady je zvláštní a velice 
zajímavý proces.

Rozdíly mezi našimi půdami.

Zemina Plagron je vysoce kvalitní. Rašelina a žížalí humus jsou pečlivě volené, stejně jako hnojiva. V popředí stojí vzdušnost a 
úroveň kyslíku. Zeminy 100% NATURAL obsahují bohatý biologický život. Se zeminami 100% TERRA rychle nastartuješ nejvyšší 
výnos. Konkrétní rozdíly mezi jednotlivými zeminami Plagron jsou přehledně zobrazené v následující tabulce:

Téma

Předhnojeno 6 týdnů 6 týdnů 6 týdnů ne 1 týden 3 týdny

Hnojiva organická organická organická zádná minerální minerální 

Žížalí humus ano ano ano ano ne ano

Bat Guano ano ne ne ne ne ne

Struktura hrubá hrubá jemná jemná hrubá / jemná hrubá

Perlit ano ano ano ne oba oba

batmix. royalmix. plagron allmix. promix. lightmix. growmix.

Co je bílá rašelina?
Bílá rašelina, také nazývaná rašeliníková 

rašelina, se těží z nejvrchnější vrstvy a sestává 
z živé rašeliníkové vrstvy a z pod ní odumřelých, 
ale ještě nehumifikovaných zbytků rašeliníku. 

Tato vrstva je většinou tlustá jen několik 
decimetrů.

bílá rašelina

prechodová rašelina

cerná rašelina

Co je prechodová rašelina?
Tato rašelina se těží z přechodové vrstvy mezi bílou 
a černou rašelinou. Rovněž vlastnosti této rašeliny  

se nacházejí mezi bílou a černou rašelinou.

Co je cerná rašelina?
Pod bílou a přechodovou rašelinou se nachází 

černá rašelina. To je silně humifikovaná, špatně 
propustná vrstva rašeliny, která je permanentně 

nasycená vodou. Tato vrstva je průměrně  
7 až 9 metrů silná.

Původ našich rašelin.
Rašelina, kterou Plagron používá v květináčových zeminách, pochází z 
rašelinových polí z Estonska. Rašeliniště Era v Märjamaa se rozkládají na 350 
hektarech, rašeliniště (Kraver) Kalloveen Estonia ve Viljandi na 850 hektarech. 
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100% TERRA

Tip
Zkombinujte produkty z řady 100% TERRA  
s doporučenými doplňky z pěstebního plánu.

Máš rád rychlé, snadné a dobré výsledky?  
Pak zvol 100% TERRA výrobky značky Plagron. 
100% TERRA substráty a hnojiva poskytují  
velkou flexibilitu, takže můžeš pěstovat podle 
vlastní úvahy. 100% TERRA produkty rozpoznáš 
podle červeného štítku.

Nekonečné kombinace
Styl pěstování na základě 100% TERRA zahrnuje  
substráty a základní živiny. Tyto lze nekonečně  
kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které poznáš 
podle fialového štítku. Organické přísady se vyznačují 
logem CU na obalu. Jak vidíte v pěstebním plánu  
100% TERRA, pro nejlepší výsledky doporučujeme  
Power Roots, Pure Zym, Green Sensation a Sugar Royal.

Musím regulovat hodnotu pH, když pěstuji se 100% 
TERRA?
Ano, musíš kontrolovat hodnotu pH. Výživa 100% TERRA 
již obsahuje automatický pH-buffer, přizpůsobený na 
průměrnou vodu z vodovodu. V mnoha případech 
bude hodnota pH po přidání výživy 100% TERRA již v 
pořádku. Ale vzhledem k tomu, že voda z vodovodu 
se na různých místech liší, budeš muset sám 
zkontrolovat, jestli je hodnota pH v roztoku živin, 
který jsi připravil, zhruba 6,0. Jestliže ne, musíš ji 
upravit přidáním pH Plus nebo pH Min.

Co znamená hodnota EC?
Hodnota EC je obsah solí nebo množství živin 
v substrátu nebo v zálivkové vodě. Čím je ve 
vodě více solí (elektrolytů), tím lépe voda vede 
elektrický proud. Zvýšení vodivosti se používá 
jako měřítko pro množství rozpuštěných solí 
ve vodě. Elektrická vodivost se vyjadřuje v 
mikrosiemens na centimetr (μS/cm) nebo 
milisiemens na centimetr (mS/cm).

FAQ

 
5,5-6,5

pH   Uvedené dávkování je na 10 litrů vody. Při každé zálivce aplikujte živiny.
  Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody z vodovodu  

0,5 mS/cm. Pozn.: maximální hodnota elektrické vodivosti vody nesmí překročit 3,0 mS/cm!
  Uvedené dávkování je pouze orientační a závisí na nárocích a druhu plodiny.

Dané růstové schema je určeno pro různé druhy kvetoucích a plodících rostlin, počinaje mladými rostlinkami jako jsou 
zakořeněne řízky nebo týden stará sadba. Délka zmíněné periody závisí na druhu rostliny.

TÝDEN/PERIODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FÁZE růst růst květ květ květ květ květ květ květ květ sklizeň

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - - pouze voda

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml pouze voda

terra bloom. - - - 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml pouze voda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - pouze voda

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - pouze voda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

lightmix. hodnota EC 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 pouze voda

growmix. hodnota EC - - - 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 pouze voda

lightmix.

growmix.

doporučené přísady  (UNIVERSAL)

Pěstební plán.
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Terra Grow  
je vhodný také pro 
mateřské rostliny.

0,7-1,1
mS/cm

EC 
6-7

pH  
5,9-7,2

pH  
3-1-3

NPK  
2-2-4

NPK

lightmix.
substrát | hnojený |  

Pěstování se ziskem a hnojení dle 
vlastního uvážení

•  Předhnojený minerály na dobu  
1 týdne pro rychlý začátek.

•  Rychlý růst kořenů díky nízké 
hodnota EC

•  K dispozici s přípravkem perlit nebo 
bez něj (non perlite).

Použití
Začni hnojit po prvním týdnu.

Balení
25 L & 50 L pytel.

growmix.
substrát | hnojený |  

Bezproblémové pěstování na 
přehnojené půdě

•  Předhnojený vybranou kombinací 
hnojiv na dobu 3 týdnů.

•  Pěstitel rozhodne o hnojení během 
fáze květu.

•  K dispozici s přípravkem perlit nebo 
bez něj (non perlite).

Použití
Začni hnojit po 3 týdnu.

Balení
25 L & 50 L pytel.

terra grow.
základní výživa

Kompletní živiny pro růstovou fázi

•  Okamžité vstřebávání.
•  Zaručuje optimální růst.
•  Vhodné pro všechny systémy 

zavlažování.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 5 ml Terra Grow na 1 
litr vody (1:200). Používej tento živný 
roztok při každém zalévání v růstové 
fázi.

Balení
100 ml & 1 L láhev a 5 L, 10 L, 20 L 
kanystr.

terra bloom.
základní výživa

Kompletní živiny pro fázi kvetení

•  Okamžité vstřebávání.
•  Zaručuje optimální kvetení a 

nasazení plodů.
•  Vhodné pro všechny systémy 

zavlažování.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 5 ml Terra Bloom na  
1 litr vody (1:200). Používej tento 
živný roztok při každém zalévání v 
období květenství.

Balení
1 L láhev a 5 L, 10 L, 20 L kanystr.

1,0-1,5
mS/cm

EC

100% TERRA
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easy pack.

Všechny živiny, které potřebujete 
pro 4 rostliny

•  Rychlý a optimální výsledek.
•  Zahrnuje náš účinný stimulátor 4 v 1 

Green Sensation pro legendární fázi 
kvetení a konečný výsledek.

•  3 výrobky v 1 balení.

Balení
 250 ml Terra Grow
 250 ml Terra Bloom
 50 ml Green Sensation

100% TERRA Grow topic

Rozpoznej  
nedostatek výživy.

Vápníku
Nedostatek vápníku způsobí  
znetvoření listů; špičky listů se  
můžou stočit a změnit barvu.

Draslíku
Nedostatek draslíku se projeví
zežloutnutím listů. Okraje zhnědnou a
zatočí se.

   Dusíku
                       Chybějící dusík se pozná podle žlutých  
                         listů. Nejdříve se objeví na spodní
            části rostliny.

Železa
Nedostatek železa je nejdříve  
viditelný na vrcholu rostliny; listy  
zežloutnou a odbarví se.

Fosfor
Při nedostatku fosforu se listy  
v dolní části rostliny zbarví do  
červeno fi alova.

Další informace:

 
top grow box.

Všechny živiny, které potřebujete 
pro pěstování na 1 m²

•  Rychlý a optimální výsledek.
•  Obsahuje unikátní výrobek 

Green Sensation.
•  5 výrobků v jednom boxu.

Balení
 100 ml Terra Grow
 1 L Terra Bloom
 100 ml Power Roots
 100 ml Pure Zym
 100 ml Green Sensation

 
starter set.

Všechny živiny pro pěstování  
1 rostliny

•  Rychlý a optimální výsledek.
• 3 produkty v 1 sadě.
• Ideální kit pro začínající pěstitele.

Balení
50 ml  Terra Grow
50 ml  Terra Bloom
50 ml  Power Roots
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Tip
Zkombinujte produkty z řady 100% COCO 
s doporučenými doplňky z pěstebního plánu.

Dáváš přednost hydrologickému pěstování 
na kokosu? Pak zvol 100% COCO produkty 
značky Plagron. 100% COCO substráty a 
hnojiva ti poskytnou jednoduchost, praktičnost 
a stabilní hodnotu pH. 100% COCO produkty 
rozpoznáš podle oranžového štítku.

Nekonečné kombinace
Styl pěstování na základě 100% COCO zahrnuje  
substráty a základní živiny. Tyto lze nekonečně 
kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které poznáš 
podle fialového štítku. Organické přísady se vyznačují 
logem CU na obalu. Jak vidíte v pěstebním plánu  
100% COCO, pro nejlepší výsledky doporučujeme  
Power Roots, Pure Zym, Green Sensation a Sugar Royal.

Pěstební plán.

Chci pěstovat hydrologicky. Proč bych si měl pro pěstební 
styl zvolit kokosový substrát Plagron namísto například 
minerální vlny, Mapita nebo jiných značek kokosového 
substrátu než je Plagron?

Kokosové substráty Plagron mají všechny zaručenou 
maximální hodnotu EC ve výši 0,14 mS/cm. To je 
záruka, že pěstuješ s tím nejryzejším a nejlépe 
vymytým kokosovým substrátem, jaký je na trhu k 
dostání. Porovnej si to s našimi konkurenty.

Kokosový substrát Plagron zaručuje, že v 
substrátu nemusíš očekávat žádné rychlé výkyvy 
hodnoty pH, zatímco u minerální vlny a jiných 
hydrologických substrátů to možné je.

Kokosové substráty Plagron působí jako 
houba. Mohou zadržet velké množství 
vody a přitom zůstanou vzdušné. To velice 
usnadňuje optimalizaci zálivky.

100% COCO FAQ

 
5,5-6,5

pH

TÝDEN/PERIODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FÁZE růst růst květ květ květ květ květ květ květ květ sklizeň

cocos a. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml pouze voda

cocos b. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml pouze voda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - pouze voda

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - pouze voda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

hodnota EC 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 pouze voda

cocos premium. cocos slab. cocos brix. plagron cocos perlite 70/30. plagron hydro cocos 60/40.

doporučené přísady (UNIVERSAL)

   Uvedené dávkování je na 10 litrů vody. Při každé zálivce aplikujte živiny.
  Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody z vodovodu  

0,5 mS/cm. Pozn.: maximální hodnota elektrické vodivosti vody nesmí překročit  
3,0 mS/cm!

  Uvedené dávkování je pouze orientační a závisí na nárocích a druhu plodiny.

Dané růstové schema je určeno pro různé druhy kvetoucích a plodících rostlin,  
počinaje mladými rostlinkami jako jsou zakořeněne řízky nebo týden stará sadba.  
Délka zmíněné periody závisí na druhu rostliny.
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6,1-7,4

pH  
6,3-7,7

pH 
6,5-7,9

pH

cocos premium.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování se stabilní 
hodnotou pH

•   Plně pufrovaný substrát se 
stabilním pH.

•   Zaručená nízká hodnota EC.
•   Schváleno RHP

Použití
Přidej do každé zálivky živiny a nastav 
hodnotu pH na 5,5-6,5.

Balení
50 L pytel.

plagron hydro 
cocos 60/40.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování s ideální 
směsí

• Dokonalá drenáž díky keramzitu.
•  Plně pufrovaná kokosová vlákna 

zadržují vodu a živiny.
•  Zaručená nízká počáteční hodnota 

EC.

Použití
Začněte přidávat hnojivo hned od 
prvního dne. 

Balení
45 L pytel.

plagron cocos 
perlite 70/30.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování se 
vzdušnou směsí

•  Kompletnie zbuforowany i 
orpóżniony.

•  Zatwierdzony przez RHP, stabilna 
wartość pH i niska wartość EC.

• Szybki drenaż.

Použití
Začněte přidávat hnojivo hned od 
prvního dne. 

Balení
50 L pytel.

0,09-0,14
mS/cm

EC
0,06-0,09

mS/cm

EC
0,34-0,51

mS/cm

EC

100% COCO

029ST11 029ST11

 
6,1-7,4

pH  
6,1-7,4

pH

cocos slab.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování se stabilní 
hodnotou pH

•  Snadné používání.
•  Zaručená nízká elektrická vodivost.
•  Schváleno RHP.

Použití
Jeden Cocos Slab stačí pro 3 až 6 
rostlin. Přidej do každé zálivky živiny 
a nastav hodnotu pH na 5,5-6,5.

Balení
12 L deska.

cocos brix.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování se stabilní 
hodnotou pH

•  Snadno se přepravuje.
•  Zaručená nízká elektrická vodivost.
•  Schváleno RHP.

Použití
Jeden Cocos Brix stačí na 7 litrů 
kokosového substrátu, připraveného k 
použití. Přidej do každé zálivky živiny 
a nastav hodnotu pH na 5,5-6,5.

Balení
6 kusů Cocos Brix.

cocos a. & cocos b.
základní výživa

Dvousložkové hnojivo pro cyklus 
růstu a květenství

•  Snadno vstřebatelné živiny v 
širokém rozsahu pH.

•  V nádobě hnojivo nekrystalizuje.
•  Obsahuje huminové a fulvové 

kyseliny.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 4 ml Cocos A na  
1 litr vody (1:250). Používej při 
každém dávkování Cocos A stejné 
množství Cocos B. Používej tento 
kombinovaný živný roztok při každém 
zalévání.

Balení
1 L láhev a 5 L, 10 L & 20 L kanystr.

0,09-0,14
mS/cm

EC
0,09-0,14

mS/cm

EC

029ST11 029ST11
4-0-1

NPK
cocos a

4,5%

Ca
cocos b

1-4-2

NPK
2%

MgO
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Stabilita kokosových substrátů ukazuje 
rozsah narušení organického materiálu. 
To je přímo spojeno s vyzrálostí 
materiálů, starší kokos zaručuje lepší 
substrát. Organická hmota je přínosná, 
protože pomáhá udržovat substrát 
lehký a vzdušný. Slouží rovněž jako 
zásobárna živin a vody. Rozložená 
kokosová rašelina, označovaná rovněž 
jako prach z kokosových vláken, 
zvyšuje schopnost produktu zadržovat 
vodu. V podstatě to znamená, že 
substrát dokáže zadržet více vody a 
živin, které rostlina může využít. To 
vysvětluje, proč je zálivka potřeba méně 
často a živiny se neztratí louhováním.  

Proces zrání 
Na výrobu kokosových substrátů 
se využívá pouze vláknitá slupka 
(vnější část kokosového ořechu). Bílá 
kokosová dužina se odstraní a využije 
v jiném průmyslu, např.potravinářském 
a kosmetickém.  

Slupka kokosového ořechu se skládá ze 
dvou částí: vlákna a rašelina. Kokosová 
rašelina je tmavá práškovitá látka, 
která je vedlejším produktem extrakce 
vláken. Kokosové substráty Plagron 
obsahují převážně kokosovou rašelinu.  

Po získání je kokosová rašelina 
přepravena do velkých skladovacích 
zásobníků. V těchto zásobnících zraje 
minimálně 6 měsíců. Proces zrání 
probíhá na čisté, betonové podlaze

Aby bylo zaručeno, že kokosovou 
rašelinu neznečistí písek, plevel a další 
patogeny, skladovací zásobníky jsou 
navíc ohrazeny vysokou zdí. Řádné 
zrání za podmínek s příznivou teplotou, 
množstvím kyslíku a vlhkostí přináší 
značné zlepšení vlastností kokosové 
rašeliny. 

Pro zajištění kvalitního substrátu je 
kokosovou rašelinu nutno proprat a 
pufrovat. To se provádí propláchnutím 
kokosové rašeliny vodou. Během tohoto 
procesu část sodíku a draslíku nahradí 
molekuly vápníku a hořčíku. 

Řada dodavatelů kokosového substrátu 
prodává svůj produkt po jediném 
propláchnutí. Důvod, proč společnost 
Plagron dodává kokosový substrát 
té nevyšší kvality, spočívá v tom, že 
společnost Plagron jde ještě o krok 
dál. Pro zaručení té nejlepší kvality 
se kokosová rašelina dopravuje do 
Nizozemí, kde znovu podstupuje proces 
pufrování.  Tento proces probíhá pod 
přísnou kontrolou kvality. 

Téma

Od rostliny k produktu.  
Kokos společnosti Plagron pochází z palem, které rostou na palmových plantážích 
v jižní Indii. Stovky hektarů palem produkují kokosové ořechy, které jsou zdrojem 
pro výrobu kokosových substrátů společnosti Plagron. 

Proces pufrování 
Pufrování je proces, při němž se do 
substrátu přidává velké množství 
vápníku a hořčíku (viz obr. 1). Tím se 
zaručí odplavení veškerého obsahu 
sodíku a draslíku (viz obr. 2). Díky 
tomu je kokos zbaven molekul sodíku 
a draslíku. Kladně nabité molekuly 
vápníku a hořčíku se všechny naváží na 
záporně nabité kokosové struktury (viz 
obr. 3). 

Proto veškerý vápník a hořčík, který se 
do substrátu dodává prostřednictvím 
hnojiv, bude pro rostliny snadno 
dostupný a zabrání se nedostatku živin. 
Po úspěšném dokončení tohoto procesu 
je kokos zabalen a prodán jako substrát 
kvality A. Tato garantovaná kvalita 

je potvrzena štítkem kvality RHP. Při 
všech těchto krocích Plagron průběžně 
kontroluje kvalitu.  

Z každé šarže se odebere vzorek. Pro 
účely kontroly kvality vzorek otestuje 
naše oddělení výzkumu a vývoje pro 
potvrzení toho, že pH, EC a objem 
výrobku splňují požadavky specifikace. 
Celé toto úsilí je zaměřeno na zaručení 
nejvyšší kvality substrátu. 

Cocos Premium je náš základní 
kokosový substrát a je rovněž základem 
pro všechny naše další kokosové

 substráty. V nabídce je v 50 litrových 
pytlech, ve formě metrové desky a jako 
brikety. Společnost Plagron navíc nabízí 
dva míchané substráty: Plagron Hydro 
Cocos 60/40 s 60 % keramzitu a 40 % 
kokosových vláken a Plagron Cocos 
Perlite 70/30 se 70 % kokosových 
vláken a 30 % perlitu. 

Vláknitá  
slupka

Okolní  
semena

Kokosová  
dužina  
a mléko

Vnější  
vrstva

Kvalita kokosových substrátů Plagron je potvrzena značkou 
kvality RHP, která zaručuje následující vlastnosti: 
•  Vyvážený poměr sodíku, draslíku, vápníku a  

hořčíku. 
•  Žádný obsah písku, plevele a dalších  

patogenů. 
• Fyzikální stabilita (nestlačuje se). 
• Vynikající schopnost zadržování vody. 

Kvalifikace RHP 

obr. 1.

kokosová 
vlákna

-

Ca2+

K+ K+

Na+ Na+

K+ K+

Na+ Na+

Mg2+

-

-

-

obr. 2.

kokosová 
vlákna

-

Ca2+

K+ K+

Na+ Na+

K+ K+

Na+ Na+

Mg2+

-

-

-

obr. 3.

kokosová 
vlákna

-
Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+

Mg2+ Mg2+

Mg2+ Mg2+

-

-

-
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Tip
Kombinujte produkty 100% HYDRO s přípravkem  
Green Sensation.

Dáváš přednost hydrologickému pěstování  
a maximální kontrole? Zvol 100% HYDRO  
produkty značky Plagron. 100% HYDRO  
substráty a hnojiva ti poskytnou plnou kontrolu 
hodnot výživy a pH. 100% HYDRO produkty 
rozpoznáš podle modrého štítku.

Nekonečné kombinace
Styl pěstování na základě 100% HYDRO zahrnuje 
substráty a základní živiny. Tyto lze nekonečně  
kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které  
poznáš podle fialového štítku. Organické přísady  
se vyznačují logem CU na obalu. Jak vidíte v pěstebním 
plánu 100% HYDRO, pro nejlepší výsledky doporučujeme 
přípravek Green Sensation.

Pěstební plán.

Proč říkáte, že s 100% HYDRO máte maximální kontrolu?
Důvody jsou různé:
1. Jako pěstitel jsi sám odpovědný za hodnotu pH.
2. Jako pěstitel si sám určuješ hodnotu výživy.
3. Nesprávnou hodnotu pH a EC můžeš do jedné hodiny 
upravit vymýváním. Pak hodnotu pH a EC v substrátu 
uprav na zvolenou hodnotu. Můžeš tedy velice přesně 
reagovat na požadavky, které si klade tebou zvolená 
rostlina.

Proč doporučujete pěstební styl 100% HYDRO 
pouze zkušeným pěstitelům?
U pěstebního stylu 100% HYDRO určuje pěstitel 
základní věci jako je hodnota pH a EC sám. 
Když uděláš jedinou chybu, můžou se již spálit 
kořeny a celá tvá úroda je zničená. Proto se 
postarej o to, abys měl zkušenosti s měřením 
pH, kalibrováním měřidel pH a regulováním 
pH v sudu s výživou. Dále se také většinou 
pracuje se zavlažovacími zařízeními. I u nich 
dávej dobrý pozor, neboť chybně seřízený 
časovač může tvé rostliny nechat utopit 
nebo usušit.

100% HYDRO FAQ

 
5,5-6,5

pH

TÝDEN/PERIODY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FÁZE růst růst květ květ květ květ květ květ květ květ sklizeň

hydro a. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml pouze voda

hydro b. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml pouze voda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml pouze voda

hodnota EC 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 pouze voda

euro pebbles.

doporučená přísada (UNIVERSAL)

  Uvedené dávkování je na 10 litrů vody. Při každé zálivce aplikujte živiny.
  Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody z vodovodu  

0,5 mS/cm. Pozn.: maximální hodnota elektrické vodivosti vody nesmí překročit 3,0 mS/cm!
  Uvedené dávkování je pouze orientační a závisí na nárocích a druhu plodiny.

Dané růstové schema je určeno pro různé druhy kvetoucích a plodících rostlin,  
očinaje mladými rostlinkami jako jsou zakořeněne řízky nebo týden stará sadba.  
Délka zmíněné periody závisí na druhu rostliny.
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6,8-8,3

pH

euro pebbles.
substrát | bez hnojiv |  

Hydroponické pěstování, pro 
nejvyšší výnos

•  Čistější a silnější než porovnatelné 
produkty.

•  Mimořádnou schopností 
vstřebávání vody a kyslíku.

•  Tento substrát je zvláště vhodný pro 
recirkulační systémy.

Použití
Přidej do každé zálivky živiny a nastav 
hodnotu pH na 5,5-6,5.

Balení
10 L & 45 L pytel.

0,5-0,8
mS/cm

EC

100% HYDRO

hydro a. & hydro b.
základní výživa

Dvousložkové hnojivo pro cyklus 
růstu a květenství

•  Úplná kontrola nad živinami a 
hodnotou pH.

•  Vysoce koncentrované, tj. 
hospodárné využití.

•  V nádobě hnojivo nekrystalizuje.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 2,5 ml Hydro A na  
1 litr vody (1:400). Používej při 
každém dávkování Hydro A stejné 
množství Hydro B. Používej tento 
kombinovaný živný roztok při každém 
zalévání.

Balení
1 L láhev a 5 L, 10 L & 20 L kanystr.

hydro b

1,4%

MgO
1-3-6

NPK
hydro a

3-0-1

NPK
4,2%

Ca
 0,4%

MgO

Rostliny sají vodu ze země. Když se voda začne vypařovat 
průduchy na listech, vznikají v buňkách různé koncentrace 
vody. To způsobí, že se voda začne přemísťovat z půdy 
prostřednictvím kořenů, stonku a listů z jedné buňky do druhé, 
až obsahují všechny buňky rostliny opět dostatek vody. Tento 
úkaz se nazývá kořenový tlak. Prostředí zajistí, že k tomu 
může dojít. Sluneční svit, teplota, vlhkost vzduchu a vítr 
stimulují odpařování vody z listů. Substrát nebo půda určují, 
kolik vody má rostlina k dispozici.

Vedle toho závisí potřeba vody na rostlině samotné. 
Druh, velikost, stáří a zdraví rostliny obecně, to všechno 
má vliv na potřebu rostliny mít vodu. Takže neexistuje 
standardní odpověď na otázku: Kolik vody moje rostlina 
potřebuje?

Jak často můžu znovu použít Euro 
Pebbles?
Euro Pebbles je možné používat celé 
roky. Namoč Euro Pebbles po sklizni 
do roztoku s Pure Zym a hodnotou pH 
5,5 na dobu 24 hodin. Pak je důkladně 
vypláchni roztokem výživy s 1 ml na litr 
Hydro A&B a hodnotou pH 5,5.

Tips

Téma

Kolik vody musím své 
rostlině přesně dodat?

• Když chceš vědět, jestli je čas rostliny zalít, můžeš zasunout prst 
do květináčové zeminy. Nejvyšší vrstva vysychá kontaktem se 
vzduchem nejrychleji. Ale několik centimetrů pod povrchem získáš 
lepší indikaci vláhové rovnováhy v půdě.

• Vlhkoměr ti jasně ukáže, kdy nastane čas rostlinu zalít. Tyto 
přístroje se dají levně koupit v zahradnických centrech.

• Dírky na dně květináče zajistí, aby přebytečná voda 
snadno vytekla.

Tip
Vrstvička Euro Pebbles dole v květináči  
se postará o extra drenáž a chrání tak  

rostlinu před utopením.

FAQ
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Plagron nabízí rozsáhlou řadu doplňků.  
Tato řadu výrobků UNIVERSAL lze použít u 
všech substrátů a kombinovat se všemi  
hnojivy. Výrobky UNIVERSAL jsou rozděleny na 
boosters, obohacování, kontrola, substrátový 
doplněk a klíčení produkty. Každý typ výrobku je 
označen symbolem, se kterým se budeš pravidelně  
setkávat, např. šipkou nebo hvězdičkou. Organické 
doplňky rozeznáte pomocí loga CU na obalu.  
Výrobky řady UNIVERSAL poznáš podle fialového 
štítku.

Jak můžu do výživového roztoku co nejlépe přidat Green 
Sensation?
Přidej 1 ml Green Sensation na 1 litr vody (1:1000). Poté 
přidej základní výživu až do dosažení žádoucí hodnoty 
EC.

Dokdy můžu používat Power Roots?
V zásadě si přeješ, aby měla rostlina na začátku fáze 
kvetení již dostatek kořenů, aby mohla svou energii 
použít pro květy. Proto přestaň přidávat Power 
Roots po třetím týdnu kvetení.

UNIVERSAL FAQ

green sensation. 4 v 1: Zlepšuje kvetení, odolnost, půdu a výnos.

sugar royal. Zlepšuje chuť a redukuje dobu kultivace.

power roots. Stimuluje růst kořenů a zlepšuje odolnost.

pure zym. Zrychluje absorpci živin.

vita race. Železo ve spreji pro fázi růstu a kvetení.

vita start. Listové hnojivo pro sazeničky, řízky a mateřské rostliny.

pk 13-14. Pro kompaktnější a pevnější ovoce.

silic rock. Zlepšuje výkon vašich rostlin.

fish force. Pro rychlý růst, zelené listy a vysokou odolnost.

start up. Kompletní živiny pro růst se stimulátorem kořenů.

ph plus. Zvyšuje úroveň pH živného roztoku.

ph min. Snižuje úroveň pH živného roztoku.

lemon kick. Bezpečný a organický regulátor pH.

calmag pro. Dokonalý základ pro vodu z RO a měkkou vodu.

calcium kick. Zvyšuje hodnotu pH a zlepšuje strukturu pudy.

bat guano. Netopýří trus pro nejlepší vůně a chuti.

supermix. Kompletní živiny pro biotu s bohatou půdou.

mega worm. Vermikompost stimulující půdní biotu.

perlite. Pro vzdušnější substrát a lepší odvod vody.

seedbooster plus. Hnojivo pro první fázi života rostlin.

seeding & cutting soil. Zdravý start pro sazeničky a řízky.

seedbox. Kompletní kit pro bezpečné klíčení sazeniček.

4-in-1

obohacovač |  

kontrola |  

substrátový doplněk |  

klíčení
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0-9-10

NPK

green sensation.
doplněk

4 v 1: Zlepšuje kvetení, odolnost, 
půdu a výnos

• 4 účinky v 1 přípravku.
• Nákladová efektivita.
• Nejvyšší kvalita.
• Uživatelsky příjemné.

Použití a dávkování
Přidejte 1 ml přípravku Green 
Sensation do 1 litru vody (1:1000). 
Tento výrobek byl vyvinut k použití 
zejména od čtvrtého týdne fáze 
kvetení.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L, 10 L & 20 L kanystr.

UNIVERSAL

Přípravek Green Sensation navozuje 
slaný stres v rostlinách?

Pokud je slanost substrátu příliš 
vysoká, zvyšuje se osmotický potenciál 
rostliny. Je to způsobeno tím, že 
koncentrace soli odčerpává vlhkost 
z rostliny přes půdu. V důsledku 
toho rostlina zažívá slaný stres. 
Reaguje tak, že se snaží zabránit 
uschnutí, proto vytváří a uchovává 
doplňkové organické prvky a 
pevné látky, např. minerály, cukry 
a aromatické sloučeniny. Tím se 
ještě zvýší osmotický potenciál 
rostliny, díky čemuž se voda 
vrátí zpět do buněk. Následný 
koncový produkt je více 
koncentrovaný. Přípravek 
Green Sensation obsahuje 
látky, které stimulují tento 
slaný stres. 

Věděl jsi to?

Pokud používáte Green Sensation, 
nemusíte používat žádné PK hnojivo, 
enhancer, booster nebo enzymy.

Věděl jsi to?

4 účinky v 1 přípravku

Přípravek Green Sensation je 
důležitý pro každého pěstitele. 
Vedle snadného používání a  
vysoké nákladové efektivity  
spojuje čtyři účinky v jedné 
lahvi.

• Zlepšuje kvetení
Pro vývoj nejlepšího výsledku rostlina 
potřebuje ve fázi kvetení více fosforu 
(P) a draslíku (K). Přípravek Green 
Sensation doplňuje ideální poměr 
PK, aby byl zaručen nejlepší výsledek 
vašeho pěstování.

• Zvyšuje odolnost
Přípravek Green Sensation pomáhá 
rostlinám vyvíjet si pevnější buněčné 
stěny a více organického materiálu. 
Díky tomuto přípravku jsou vaše 
rostliny pevnější a fyzicky odolnější, 
což je podstatné pro dosažení dobrého 
výsledku.

• Zlepšuje půdu
Přípravek Green Sensation obsahuje 
složky, které působí v půdě v okolí 
kořenů vaší rostliny. Díky nim je 
struktura půdy vzdušnější, což je 
prospěšné pro kořeny ve fázi kvetení. 

• Maximalizuje výnosy
Přípravek Green Sensation zaručuje, 
že proudění rostlinné mízy ty správné 
živiny pro zahájení procesu vedoucího k 
nejlepším výnosům.
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0-0-2

NPK

power roots.
doplněk | obohacovač |  

Stimuluje růst kořenů a zlepšuje 
odolnost

•  Rychlý a živelný vývoj kořenů.
• Rychlá obnova po přenosu.
•  Lepší příjem živin a vylepšená 

struktura zeminy.

Použití a dávkování
Přidej 1 ml Power Roots na 1 litr vody 
(1:1000). Používej tento živný roztok 
při každém zalévání až do třetího 
týdne květenství včetně tohoto třetího 
týdne.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L, 10 L & 20 L kanystr.

UNIVERSAL

Potom byste určitě 
měli vyzkoušet 
zlatou kombinaci: 
Přípravek Green 
Sensation a Sugar 
Royal. Oba přípravky 
jsou vynikající samy o 
sobě, když se však spojí, 
přináší výsledky, které 
vás ohromí.

Green Sensation je mocný 4-v-1 
booster, který zaručuje nejvyšší 
výnosy a který můžete použít při 
jakékoliv pěstební metodě. Zlepšuje 
kvetení, odolnost, zeminu a výnosy. 
Green Sensation přiměje rostlinu, 
aby věřila, že musí vytvořit více 
rostlinné hmoty a tak mohla přijímat 
více vody z půdy. To povede k těžším a 
mohutnějším květům a plodům. 

Pokud použijete Sugar Royal spolu s Green 
Sensation, dosáhnete excelentní chuti. 
Sugar Royal je produkt na bázi aminokyselin, 
který vylepší chuť palic a urychlí růst vašich 
rostlin. Sugar Royal obsahuje speciální složku, 
která vyvolává stres ze sucha. Z toho ale 
nemusíte mít obavy. Tento stres totiž způsobí, 
že rostlina přejde do režimu přežití. V důsledku 
toho chce zachytit pyl a má jen jednu možnost 
jak to udělat: vytvořit více pryskyřice. Zvýšená 
produkce pryskyřice přispěje k výrazně lepší chuti 
vaší sklizně.

Chcete nejlepší chuť  
a vysoký výnos?

 
9-0-0

NPK

sugar royal.
doplněk | obohacovač |  

Zlepšuje chuť a redukuje dobu 
kultivace

•  Lepší vůně a chuť.
•  Kratší kultivační doba.
•  Velký obsah aminokyselin.

Použití a dávkování
Před použitím dobře protřepejte. 
Přidejte nanejvýš 1 ml Sugar Royal na 
1 litr vody (1:1000). Tento roztok živin 
používejte od druhého týdne růstu při 
každé zálivce rostlin. 

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L, 10 L & 20 L kanystr.
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NOVÝ!

UNIVERSAL

silic rock.
doplněk | obohacovač |  

Zlepšuje výkon vašich rostlin

•  Zlepšuje absorpci fosforu, vápníku 
a mikronutrientů.

•  Posiluje buněčné stěny pro vyšší 
odolnost.

Použití a dávkování
Před použitím dobře protřepejte. 
Přidejte nanejvýš 1 ml Silic Rock na 
1 litr vody (1:1000). Používejte tento 
roztok během celé doby kultivace 
vždy, když rostliny zaléváte.

Balení
250 ml, 500 ml & 1 L láhev.

 
1,5-0-1,7

NPK
1,0%

SiO2 
0-5-8

NPK

pure zym.
doplněk | obohacovač |  

Zrychluje absorpci živin

•  Poskytuje ochranu před usazováním 
škodlivých solí.

•  Zvyšuje schopnost vstřebávání 
kyslíku.

•  Rychlé vstřebání živin pro dobrý růst 
a květ.

Použití a dávkování
Přidej 1 ml Pure Zym na 1 litr vody 
(1:1000). Používejte tento roztok 
během celé doby kultivace vždy, když 
rostliny zaléváte.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L, 10 L & 20 L kanystr.

vita race.
doplněk | obohacovač |  

Železo ve spreji pro fázi růstu a 
kvetení

•  Stimuluje tvorbu chlorofylu.
•  Stimuluje a urychluje růst a květ.
•  Zlepšuje obranyschopnost. 

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 5 ml Vita Race na  
1 litr vody (1:200). Rostlinu každý 
týden skrop tímto živným roztokem 
až do třetího týdne květenství včetně 
tohoto třetího týdne.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a 
 5 L kanystr.

8%

Fe  
6-0-3

NPK

vita start.
doplněk | obohacovač |  

Vitamínový sprej pro sazeničky, 
řízky a mateřské rostliny

•  Stimuluje rozvětvení a tvorbu plodů.
•  Vhodný také pro mateřské rostliny.
•  Stimuluje tvorbu chlorofylu.

Použití a dávkování
Přidej 1 ml Vita Start na 1 litr vody 
(1:1000). Používej tento živný roztok 
každý týden.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev.

CU 804148
INPUT: Organic EU

 
0-13-14

NPK

pk 13-14.
doplněk | obohacovač |  

Pro kompaktnější a pevnější  
ovoce

•  Stimuluje a urychluje růst a květ.
•  Kompaktní květy.
•  Stimuluje tvorbu plodů.

Použití a dávkování
Přidej 2 ml PK 13-14 na 1 litr 
vody (1:500). Používej tento živný 
roztok při každém zalévání v době 
květenství.

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L, 10 L & 20 L kanystr.

fish force.
doplněk | obohacovač |  

Pro rychlý růst, zelené listy a 
vysokou odolnost

•  Stimuluje a urychluje růst.
•  Také se dá používat pro mateřské 

rostliny.
•  Stimuluje tvorbu chlorofylu.

Použití a dávkování
Přidej 10 ml Fish Force na 1litr vody 
(1:100). Používej tento živný roztok 
každý týden.

Balení
500 ml & 1 L láhev a 5 L kanystr.

 
3-6-2

NPK
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3-1-3

NPK

start up.
doplněk | obohacovač |  

Kompletní živiny pro růst se 
stimulátorem kořenů

•  Postará se o mocný rozvoj kořenů.
•  Stimuluje rozvětvení a tvorbu plodů.
•  Stimuluje tvorbu chlorofylu.

Použití a dávkování
Přidej 7 ml Start Up na 1 litr vody 
(1:150). Používej tento živný roztok 
každý týden během fázi kvetení. 

Balení
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L láhev a  
5 L kanystr.

NOVÝ!

 
0-0-25

NPK

ph plus.
doplněk | kontrola |  

Zvyšuje úroveň pH živného roztoku

•  Zajistí dobré zpevnění rostliny.
•  Může se používat ve fázi růstu a 

kvetení.
•  Vhodné pro všechny systémy 

zavlažování.

Použití a dávkování
Přidávej postupně pH Plus po 0,5 ml 
na 1 litr vody (1:2000) a měř stále 
hodnotu pH.

Balení
500 ml & 1 L láhev.

ph min.
doplněk | kontrola |  

Snižuje úroveň pH živného roztoku

•  Působí revitalizačně.
•  Může se použít ve fázi růstu a 

kvetení.
•  Vhodné pro všechny systémy 

zavlažování.

Použití a dávkování
Přidávej postupně pH Min po 0,5 ml 
na 1 litr vody (1:2000) a stále měř 
hodnotu pH.

Balení
500 ml & 1 L láhev.

lemon kick.
doplněk | kontrola |  

Bezpečný a organický regulátor pH

•  Nemá žádný vliv na hodnotu EC.
•  Až třikrát tak účinný než jiné 

regulátory pH.
•  Vhodné pro všechny systémy 

zavlažování.

Použití a dávkování
Přidávej postupně Lemon Kick po  
0,5 ml na 1 litr vody (1:2000) a měř 
stále hodnotu pH.

Balení
500ml a 1 L láhev & 5 L kanystr.

calcium kick.
doplněk | kontrola |  

Zvyšuje hodnotu pH a zlepšuje 
strukturu půdy

•  Obsahuje vysokou koncentraci 
hořčíku a stopových prvků.

•  Zlepšuje strukturu půdy.
•  Nemá žádný vliv na hodnotu EC.

Dávkování
Venku: 5 - 12 kg na 100 m2.
V květináči: 2,5 - 5 kg na 1.000 litr 
substrátu.

Balení
5 kg kbelík.

 
0-43-0

NPK  
40%

CaO
1%

MgO
CU 804148

INPUT: Organic EU

calmag pro.
doplněk | kontrola |  

Dokonalý základ pro vodu z RO a 
měkkou vodu

•  Ideální pro použití s LED svítidly.
•  Zpevňuje buněčné stěny a zvyšuje 

odolnost.
•  Podporuje vývoj kořenů a příjem 

živin.

Použití a dávkování
Přidejte maximálně 1 ml přípravku 
CalMag Pro do 1 litru vody (1:1000). 
Používejte tento roztok při každém 
zalévání rostlin.
 
Balení
500 ml & 1 L láhev a 5 L, 10 L & 20 L 
kanystr.

 
5-0-0

NPK
4,1%

Ca
2%

Mg
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Daniele provozuje Habanero’s Farm na 
Sicílii, kde pěstuje vysoce kvalitní chilli 
papričky pro svou restauraci specializující 
se na ostrá jídla.

„Habanero’s Farm a společnost Plagron 
sdílejí stejné názory na kvalitu a péči o finální 
produkt.  Po vyzkoušení různých substrátů a 
hnojiv jsem si zvolil Plagron pro jeho vysokou 
účinnost a kvalitu výrobků. Pro svou farmu 
Habanero chci používat jen ty nejlepší prostředky. 
Používám hodně výrobků Plagron pro každou fázi 
života rostlin. V počáteční fázi je to přípravek na 
podporu klíčení semen. Jako substrát používám 
Lightmix a Growmix s přídavkem perlitu. Co se týče 
živin, preferuji přípravky Terra Grow a Terra Bloom  
v kombinaci s přípravky Power Roots  
a Green Sensation pro posílení 
kvetení a tvorby plodů.“

Grow story

Zkušenosti  
uživatele  
přípravku  
Plagron.

Tips

•  Poskytni své rostlině dostatečný prostor, aby mohla růst. Jen tak se 
může optimálně rozvíjet.

•  Přizpůsob velikost květináče velikosti rostliny. Když je květináč příliš 
malý, nemůže substrát zadržovat dostatek (živné) vody pro potřeby 
rostliny.

supermix.
doplněk 
substrátový doplněk |  

Kompletní živiny pro biotu s 
bohatou půdou

•  Obsahuje veškerá hnojiva v 
optimálním poměru.

•  Stimuluje půdní život.
•  Zlepšuje obranyschopnost.

Dávkování
Venku: 1 litr na 10 - 20 m2.
V květináči: 25 - 50 litr na 1.000 litr 
půdy v nádobě.

Balení
1 L nádoby, 5 L kbelík a 25 L pytel.

bat guano.
doplněk 
substrátový doplněk |  

Netopýří trus pro nejlepší vůně a 
chuti

•  Zlepšuje vůně a chuť.
•  Stimuluje růst a květ.
•  Podporuje půdní život.

Dávkování
Venku: 20 kg na 100 m2.
V květináči: 30 kg na 1.000 litrů 
zalévání půdy.

Balení
1 kg nádoby, 5 kg kbelík a 20 kg pytel.

perlite.
doplněk 
substrátový doplněk |  

Pro vzdušnější substrát a lepší 
odvod vody

•  Má velkou schopnost zadržovat 
vodu a kyslík.

•  Má konstantní kvalitu a neobsahuje 
žádné zárodky nemocí.

•  Zajišťuje ideální poměr vody / 
vzduchu.

Dávkování
Zamíchej 10 - 35% Perlite do zeminy.

Balení
10 L & 60 L pytel.

mega worm.
doplněk 
substrátový doplněk |  

Vermikompost stimulující půdní 
biotu

•  Zajistí rychlé klíčení semen.
•  Živelný vývoj kořenů.
•  Podporuje růst.

Dávkování
Venku: 1 litr na 3 - 5 m2.
V květináči: 100 - 200 litrů na  
1.000 litrů zalévání půdy.

Balení
1 L nádoby, 5 L kbelík a 25 L pytel.

 
6,9-8.,5

pH 
1-2-0

NPK 
3-15-4

NPK  
6,5-8,0

pH
1,0-1,5
mS/cm

EC
0,0-0,1
mS/cm

EC
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
029ST11

Tip
Smíchej Mega Worm, Supermix nebo Bat Guano na 

zahradě s vrchní vrstvou půdy, abys vylepšil  
strukturu půdy a obsah organických látek.
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5-4-7

NPK  
5,3-6,4

pH

seedbooster plus.
klíčení

Hnojivo pro první fázi života 
rostlin

 • Značné zvýšení růstu.
•  Dodává rostlinám všechny 

podstatné živiny.

Použití a dávkování
Přidej 7 kapek Seedbooster Plus 
na 1 litr vody. Použijte tento 
nutriční roztok k navlhčování 
semen až do jejich vyklíčení.

Balení
10 ml láhev.

seeding & cutting soil.
klíčení

Zdravý start pro sazeničky a řízky

•  Speciálně vyrobená pro citlivé řízky a 
sazenice.

•  Rychlý a živelný vývoj kořenů.
•  Má velmi nízkou hodnotu EC a optimální 

hodnotu pH.

Použití
Zasaď sazeničky a řízky do květináče se 
Seeding & Cutting Soil.

Balení
25 L pytel.

seedbox.
klíčení

Kompletní kit pro bezpečné 
klíčení sazeniček

•  Perfektní starter kit pro 
každého pěstitele.

•  Každý Seedbox obsahuje 
250 ml Seedbooster.

Balení
Nakličovací miska.
12 zakořenovačů.
250 ml Seedboosteru.
Návod ve 12 jazycích.

0,3-0,5
mS/cm

EC

Service Desk
Potřebujete odpověď na nějaké otázky ohledně pěstování? Můžete kdykoliv zkontaktovat náš 
Service Desk. Zodpovíme každou vaši otázku o pěstování uvnitř i venku a mnoho dalšího.  
Na servisní středisko se můžete obrátit prostřednictvím e-mailu servicedesk@plagron.com 
nebo našich sociálních sítí. Pomůžeme vám dosáhnout vynikajících pěstebních úspěchů!

Kalkulátor harmonogramu pěstování
Začínáte s novým pěstováním a hledáte kompletní a na míru upravený harmonogram 
pěstování? Nechte náš Kalkulátor harmonogramu pěstování, aby udělal práci za vás!

Nástroj výběru výrobku
Začínáte s přípravkem Plagron nebo usilujete o vyšší výnos nebo lepší chuť vašich 
výpěstků? Vyplňte náš Nástroj výběru výrobku. Pomůže vám zjistit, jaký styl pěstování 
a které výrobky se nejlépe hodí pro dosažení vámi požadovaných výsledků.

Vyhledávač obchodů
Pokud ve svém okolí nemůžete najít obchod, který nabízí naše výrobky, použijte náš 
Vyhledávač obchodů. Jednoduše vyhledejte své umístění a my vám  
ukážeme nejbližší obchody nabízející naše výrobky.

www.plagron.com

UNIVERSAL

Share your growth!
#growlegendary

Naše servisní nástroje
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