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Producten voor iedere situatie

Voor jouw gemak zijn al onze substraten, 
basisvoedingen en additieven 
onderverdeeld in vijf categorieën:   
100% NATURAL (groen), 100% TERRA 
(rood), 100% COCO (oranje), 100% HYDRO 
(blauw) en UNIVERSAL (paars). Je 
begint eenvoudig met het kiezen van een 
kweekstijl op basis van je kweekdoelen. 
Elk van deze kweekstijlen heeft z’n eigen 
basisvoedingen en substraten. Wil je 
nog betere resultaten? Je kunt erop los 
combineren zo veel je wil; alle additieven 
zijn te gebruiken met alle producten uit de 
vier kweekstijlen. 

Vooruitstrevende kwaliteit

Uiteraard verwacht jij de beste kwaliteit, 
dat doen wij immers ook. Iedere product 
dat we creëren en produceren voldoet 
aan deze hoge kwaliteitsnorm. Al onze 
producten voldoen aan de laatste trends, 
ontwikkelingen en wetgevingen. Dit maakt 
ze tot de beste producten op de markt.  
Zo zorgen wij ervoor dat je het beste van 
het beste krijgt:
-  Zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige 

grondstoffen.
-  Voortdurende kwaliteitscontrole.
-  Samenwerkingen met wereldwijde 

landbouwpartners. 

Makkelijk in gebruik

Of je nu een beginner bent of een 
professional: kweken moet makkelijk  
zijn. 

Wij geloven dat iedereen een succes kan 
maken van zijn of haar kweek. 
Dit is hoe wij je helpen om dit te realiseren:
-  We hebben een compact assortiment van 

zeer geconcentreerde en super effectieve 
producten.

-  Onze producten zijn geschikt voor de 
wensen en behoeften van iedere kweker.

-  Elke kweekstijl heeft zijn eigen herkenbare 
kleur.

-  Experimenteer zoveel je wil: alle 
basisvoedingen zijn compatibel met alle 
additieven.

Legendarische resultaten binnen 
handbereik!

Je wil groeien tot je volledige potentieel. 
Wij helpen je met liefde daar te komen 
en een ervaren, gepassioneerde kweker 
te worden. We helpen je niet alleen bij 
het vinden van de juiste kweekstijl en 
producten voor jouw situatie, we bereiden 
je ook voor en begeleiden je tijdens je 
hele kweekcyclus. We weten dat elke 
kweekcyclus anders is, en daarom kun 
je op onze website eenvoudig je eigen 
kweekschema maken. En als je net begint, 
kunnen we je ook helpen met kant-en-klare 
schema’s.

Of je nu een gepassioneerde thuiskweker bent of een 
professionele producent: wij hebben de juiste producten voor 
jouw kweek. Naast onze vier lijnen basisvoedingsmiddelen en 
substraten kun je kiezen uit een breed scala aan additieven die 
allemaal hun unieke werking hebben. En wij zijn er om je bij 
elke stap te begeleiden. Dat is onze belofte sinds de oprichting 
in 1992: alles doen om jou in staat te stellen legendarische 
resultaten te behalen. Dit is hoe we dat doen!

WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS
TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS

G R O W
L E G E N D A R Y

Behoefte aan persoonlijke 
ondersteuning? 

Onze Grow Specialists zijn er voor je. 
DM ons op social media of stuur ons 
een e-mail: servicedesk@plagron.com. 
We nemen op werkdagen binnen 24 uur 
contact met je op. 
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Geef je de voorkeur aan een gezond  
eindproduct met de beste geur en smaak?  
Kies dan voor de 100% NATURAL producten  
van Plagron. Alle 100% NATURAL substraten en 
basisvoedingen zijn volledig biologisch en dus 
goed voor mens, dier en milieu. Je herkent  
100% NATURAL producten aan het groene label.

Eindeloos combineren
De kweekstijl 100% NATURAL bestaat uit  
substraten en basisvoedingen. Deze kun je eindeloos 
combi neren met UNIVERSAL producten die je herkent 
aan het paarse label. Biologische additieven onder-
scheiden zich door het CU-logo op de verpakking.  
Zoals je op het 100% NATURAL kweekschema kunt zien 
adviseren wij Power Roots, Vita Race, Green Sensation  
en Sugar Royal voor een optimaal resultaat.

Kweekschema.

Kan ik ook 100% NATURAL kweken zonder vloeibare 
meststoffen toe te voegen?
Ja, dit kan. Gebruik dan Batmix, Royalmix of Plagron 
Allmix. Kweek je planten in de groeifase in een relatief 
kleine pot. Zodra de planten de bloeifase in gaan, plant 
je ze over in een minimaal twee keer zo grote pot 
als normaal (minimaal 15 liter). Hiermee kun je een 
bloeifase tot tien weken doorkomen.

Moet ik de EC-waarde en pH-waarde controleren 
als ik 100% NATURAL kweek?
Als je producten kiest uit de 100% NATURAL 
kweekstijl, kweek je biologisch en hoef je de 
EC- en pH-waarde niet te meten. Een EC-meter 
kan namelijk niet alle biologische meststoffen 
meten. Het biologisch leven in de aarde uit 
de 100% NATURAL kweekstijl regelt dat de 
voedingsstoffen beschikbaar blijven voor 
je planten en helpen de pH-waarde te 
stabiliseren. Daarom is het niet nodig de  
pH-waarde te meten.

100% NATURAL FAQ

 
5,5-6,5

pH

WEEK/PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE groei groei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei oogst

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - - alleen water

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml alleen water

alga bloom. - - - - 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml alleen water

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - alleen water

vita race.* 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml - - - - - alleen water

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

promix.

plagron allmix. royalmix. batmix.

geadviseerde additieven (UNIVERSAL)

 De aangegeven dosering is per 10 liter water. Gebruik voeding bij elke watergift.
 Alle aangegeven doseringen zijn indicatief en afhankelijk van de conditie van de plant.

Dit kweekschema is samengesteld voor verschillende soorten bloem- en vruchtdragende 
planten, startend met een jonge plant zoals een gewortelde stek of zaailing van een week oud. 
De duur van de  aangegeven periodes is af hankelijk van de soort plant.

*Gebruik Vita Race één keer per week, alleen als spray.
Tip
Combineer 100% NATURAL producten met de geadviseerde 
additieven uit het kweekschema.
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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.
substraat | voorbemest |  

Kweken voor de beste geur en 
smaak

•  Minimaal 6 weken voorbemest.
•  Bevat extra fosfor en kalium door 

toegevoegde vleermuizenmest.
•  Geur- en smaakversterkend.

Gebruik
Afhankelijk van de conditie van de 
plant is extra voeding nodig na ca.  
6 weken.

Verpakking
25 L & 50 L zak.

royalmix.
substraat | voorbemest |  

Kweken voor de hoogste opbrengst

•  Minimaal 6 weken voorbemest.
•  Uitgebalanceerd scala van hoge 

kwaliteit veen en organische 
meststoffen.

•  Voeding komt vrij wanneer de plant 
deze nodig heeft (time-released).

Gebruik
Afhankelijk van de conditie van de 
plant is extra voeding nodig na ca.  
6 weken.

Verpakking
25 L & 50 L zak.

plagron allmix.
substraat | voorbemest |  

Kweken met een rijk bodemleven

•  Minimaal 6 weken voorbemest.
•  Fijne structuur voor hoge 

wateropnamecapaciteit.
•  Zeer luchtig door toevoeging van 

verschillende vezeltypen.

Gebruik
Afhankelijk van de conditie van de 
plant is extra voeding nodig na ca.  
6 weken.

Verpakking
50 L zak.

promix.
substraat | zonder bemesting |  

Naar eigen inzicht te bemesten

•  Geen toegevoegde meststoffen.
•  Fijne structuur voor hoge 

wateropnamecapaciteit.
•  Snelle worteling door lage EC-waarde.

Gebruik
Begin met bemesten vanaf de eerste dag.

Verpakking
50 L zak.

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

Als je biologisch wil kweken, zorg er dan voor dat je het 
juiste substraat en de juiste meststoffen gebruikt. 
Organische substraten bevatten veel meer bodemleven 
dan niet-organische substraten. Dit bodemleven is 
nodig om de nutriënten in organische voeding om te 
zetten in bruikbare stoffen voor de plant. 
 
Organische substraten herken je  
aan het Control Union-logo op de  
zakken. Alle Plagron 100% NATURAL  
substraten zijn speciaal ontwikkeld  
voor de biologische landbouw en  
zijn Control Union Certified. 

Biologisch kweken.
Biologisch kweken is duurzaam kweken met behoud van de natuur en 
biodiversiteit. In Europa moeten biologische groenten en fruit gekweekt worden 
in de volle grond. Andere continenten, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, 
handhaven een ander beleid. Daar is het biologisch kweken in potten wél 
toegestaan.

Behalve de natuur en het behoud van biodiversiteit ligt de gezondheid van 
de mens ook ten grondslag aan de biologische kweek. Wanneer chemisch 
geproduceerde meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tijdens het 
kweken, komen deze ook in de groenten en het fruit terecht. Door consumptie van 
die groenten en fruit komen deze stoffen in ons lichaam terecht. 

Biologische producten zijn lekkerder en puurder van geur 
en smaak. Dat komt omdat groenten en fruit bij 
biologisch kweken de tijd krijgen om 
op natuurlijke wijze goed te 
rijpen.

Tip

Grow topic
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100% NATURAL

Fotosynthese is 
het proces waarbij 
de plant voor 
zichzelf zuurstof 
en glucose (suiker) 
aanmaakt. Hiervoor 
heeft de plant water, 
koolstofdioxide en licht 
nodig. De plant gebruikt 
het licht als energie om 
water en koolstofdioxide 
om te zetten in zuurstof en 
glucose. Deze bouwstoffen 
heeft de plant nodig om te 
groeien.

Wist je  
dat?

 
4-2-4

NPK  
3-2-5

NPK

alga grow.
basisvoeding

Meststof op basis van algen voor 
de groeifase

•  Geschikt voor biologisch kweken 
(CU gecertificeerd).

•  Stimuleert de productie van 
bladgroen.

•  Ook als bladmeststof te gebruiken.

Dosering en gebruik
Maximaal 4 ml Alga Grow toevoegen 
per 1 liter water (1:250). Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt in de groeifase.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

alga bloom.
basisvoeding

Meststof op basis van algen  
voor de bloeifase

•  Geschikt voor biologisch kweken 
(CU gecertificeerd).

•  Verbetert de kwaliteit van het 
gewas.

•  Ook als bladmeststof te gebruiken.

Dosering en gebruik
Maximaal 4 ml Alga Bloom toevoegen 
per 1 liter water (1:250). Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt in de bloeifase.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

100% NATURAL

 
top grow box.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor de kweek op 1 m²

•  100% NATURAL producten zijn 
geschikt voor de biologische land- 
en tuinbouw (CU gecertificeerd).

•  Bevat het unieke product  
Green Sensation.

•  5 producten in 1 box.

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

 
starter set.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor 1 plant

•  100% NATURAL producten zijn 
geschikt voor de biologische land- 
en tuinbouw (CU gecertifceerd).

•  Ideale set voor de beginnende 
kweker.

•  3 producten in 1 set.

Inhoud
50 ml  Alga Grow
50 ml  Alga Bloom
50 ml  Power Roots

 
easy pack.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor 4 planten

•  Geschikt voor de biologische kweek 
(CU gecertificeerd).

•  Inclusief de krachtige 4-in-1 
booster Green Sensation voor een 
optimale bloeifase en legendarisch 
eindresultaat.

•  3 producten in 1 pack.

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

Een plant het beste groeit bij 18 uur licht en bij 12 uur licht optimaal bloeit. In de langste dagen van de zomer krijgt de plant  
18 uur licht. Wanneer de dagen in de zomer korter worden, tot 12 uur licht in de herfst, gaat de plant geleidelijk over tot bloeien. 

Kweek je binnen? Zorg er dan voor dat je deze omstandigheden nabootst.

Wist je dat?
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Veen is een natte, zuurstofarme 
en sponsachtige grondsoort, die is 
opgebouwd uit dood plantaardig 
materiaal. Normaal gesproken wordt 
dit materiaal snel afgebroken door 
de aanwezigheid van zuurstof en 
de werking van bacteriën. Vooral 
bij hoge temperaturen en droge 
omstandigheden gaat de afbraak snel. 
In natte en vochtige omstandigheden 
gaat de afbraak langzamer dan de 
ophoping, waardoor veenvorming 
optreedt. Veen komt vooral voor in 
gematigde vochtige streken. Estland 
is hiervan een goed voorbeeld. Estland 
behoort tot de landen met het meeste 
veen ter wereld. Hiernaast is veen uit 
Estland van hoge kwaliteit. Een ander 
voordeel is dat de winningsgebieden 
in deze Baltische staat gunstig 
liggen ten opzichte van de zeehavens 
waardoor het veen snel naar Nederland 
verscheept kan worden. 

Veenvorming
Het eerste veen is zich zo’n tien- tot 
twintigduizend jaar geleden gaan 
vormen. In lager gelegen gebieden 
vormden zich plassen met riet en 
andere begroeiing. De resten van deze 
afgestorven planten vormden een laag 
van organisch materiaal. In de loop van 
de tijd werden de plassen moerassen 
en kwam er andere begroeiing. 
Uiteindelijk bleef er maar één plant 
over die het overleefde: het veenmos 
sphagnum. Deze wortelloze plant 
groeit naar boven, maar tegelijkertijd 
sterft de onderkant voortdurend af. 
Dit afgestorven en verteerde veenmos 
vormt een veenlaag. Door de bijzondere 
manier van groeien van het mos  
vormen de sphagnumvelden  

‘heuvels’ in het landschap van soms wel 
tien meter dik: een veenveld.

Veenwinning
Voordat het veen gewonnen kan worden 
gaat er een proces van vijf jaar aan 
vooraf. Een veenveld staat onder water 
en zal dus eerst ontwaterd moeten 
worden. In de winter, als de toplaag 
bevroren is en machines het veld 
kunnen berijden, wordt er gestart met 
het trekken van gleuven door speciale 
machines. Ook wordt de sphagnumlaag 
verwijderd en worden er paden 
aangelegd. Door de gleuven loopt het 
water in de bovenste lagen weg. Als 
het veenveld eenmaal gereed voor 
productie is, wordt één keer per jaar een 
toplaag van vier tot acht centimeter dik 
gewonnen.

Elke veensoort met zijn eigen unieke 
eigenschappen wordt gebruikt in de 
potgronden van Plagron. Vaak is een 
combinatie van twee soorten veen 
interessant omdat dan de positieve 
eigenschappen van beide veensoorten
gecombineerd worden.

Als een veld na tientallen jaren veen-
winning ‘leeg’ is, wordt het onder water 
gezet of gebruikt voor akkerbouw. 
Om de natuurlijke flora en fauna 
te herstellen wordt er nu nieuwe 
sphagnum geplant op afgegraven 
veenvelden zodat er langzaam een 
nieuw veenveld kan ontwikkelen.  
Al met al een bijzonder en zeer 
interessant proces.

De verschillen tussen onze aardes.

Plagron aarde is van hoge kwaliteit. Het veen en de wormenhumus zijn zorgvuldig geselecteerd, evenals de meststoffen. 
Luchtigheid en zuurstofniveau staan hierbij voorop. De 100% NATURAL aarden bevatten hoogstaand biologisch leven.  
Met de 100% TERRA aarden maak je een snelle start voor de hoogste opbrengst. De concrete verschillen tussen alle Plagron 
aarden staan overzichtelijk weergegeven in de volgende tabel:

Grow topic

Voorbemest 6 weken 6 weken 6 weken nee 1 week 3 weken

Meststoffen organisch organisch organisch geen mineraal mineraal

Wormenhumus ja ja ja ja nee ja

Bat Guano ja nee nee nee nee nee

Structuur grof grof fijn fijn grof/fijn grof

Perliet ja ja ja nee beide beide

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

Wat is witveen?
Witveen, ook wel sphagnumveen genoemd, wordt 
gewonnen uit de bovenste laag en bestaat uit 
de levende veenmoslaag met daaronder de 
afgestorven maar nog niet gehumificeerde 

veenmosresten. Deze laag is meestal maar enkele 
decimeters dik.

witveen

overgangsveen

zwartveen

Wat is overgangsveen?
Dit veen wordt gewonnen uit de overgangslaag tussen 
wit- en zwartveen. Ook de eigenschappen van dit veen 

liggen tussen wit- en zwartveen in.

Wat is zwartveen?
Onder het witveen en overgangsveen bevindt zich 
het zwartveen. Dit is een sterk gehumificeerde, 

slecht doorlatende veenlaag die permanent 
verzadigd is met water. Deze laag is gemiddeld zo’n 

7 tot 9 meter dik.

De oorsprong van ons veen.
Het veen dat in de potgronden van Plagron wordt gebruikt is afkomstig van 
veenvelden uit Estland. De veenderijen van Era in Märjamaa zijn 350 hectare 
groot, de veenderijen van (Kraver) Kalloveen Estonia in Viljandi zijn 850 hectare 
groot.
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Houd je van snel, gemakkelijk en goede  
resultaten? Kies dan voor de 100% TERRA  
producten van Plagron. De 100% TERRA  
substraten en basisvoedingen bieden je veel  
flexibiliteit zodat je naar eigen inzicht kunt kweken. 
Je herkent 100% TERRA producten aan het rode 
label.

Eindeloos combineren
De kweekstijl 100% TERRA bestaat uit substraten  
en basisvoedingen. Deze kun je eindeloos combineren 
met UNIVERSAL producten die je herkent aan het paarse 
label. Biologische additieven onderscheiden zich door  
het CU-logo op de verpakking. Zoals je op het 100% TERRA 
kweekschema kunt zien adviseren wij Power Roots,  
Pure Zym, Green Sensation en Sugar Royal voor een  
optimaal resultaat.

Moet ik de pH-waarde regelen als ik kweek met 
100% TERRA?
Ja, je moet de pH-waarde controleren. 100% TERRA 
voeding bevat al een automatische pH-buffer, 
afgestemd op gemiddeld kraanwater. In veel gevallen 
zal de pHwaarde na toevoegen van de 100% TERRA 
basisvoeding al goed zijn. Maar aangezien kraanwater 
overal verschilt, zal je zelf moeten controleren of de 
pH-waarde van je voedingsoplossing ongeveer  
6,0 is. Zo niet, zal je deze moeten bijsturen met  
pH Plus en pH Min.

Wat houdt de EC-waarde in?
De EC-waarde is het zoutgehalte of de hoeveel-
heid voedingstoffen in het substraat of in 
het gietwater. Naarmate er meer zouten 
(elektrolyten) in water aanwezig zijn, geleidt 
het water elektrische stroom beter. De 
verhoging van de geleidbaarheid wordt 
als maat gehanteerd voor de hoeveelheid 
opgeloste zouten in het water. Het 
elektrisch geleidend vermogen wordt 
uitgedrukt in micro-Siemens per 
centimeter (μS/cm) of milli-Siemens per 
centimeter (mS/cm).

100% TERRA FAQ

 
5,5-6,5

pH   De aangegeven dosering is per 10 liter water. Gebruik voeding bij elke watergift.
  De genoemde EC-waardes zijn inclusief de EC-waarde van het leidingwater van 0,4 mS cm.  

Let op: de maximum EC-waarde van het voedings-water dient onder de 3,0 mS/cm te liggen!
  Alle aangegeven doseringen zijn indicatief en afhankelijk van de conditie van de plant.

Dit kweekschema is samengesteld voor verschillende soorten bloem- en vruchtdragende planten, startend met een jonge plant 
zoals een gewortelde stek of zaailing van een week oud. De duur van de aangegeven periodes is af hankelijk van de soort plant.

WEEK/PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE groei groei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei oogst

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - - alleen water

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml alleen water

terra bloom. - - - 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml alleen water

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - alleen water

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - alleen water

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

lightmix. EC waarde 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 alleen water

growmix. EC waarde - - - 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 alleen water

lightmix.

growmix.

geadviseerde additieven (UNIVERSAL)

Kweekschema.

Tip
Combineer 100% TERRA producten met de 
geadviseerde additieven uit het kweekschema.
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0,7-1,1
mS/cm

EC 
6-7

pH  
5,9-7,2

pH  
3-1-3

NPK  
2-2-4

NPK

lightmix.
substraat | voorbemest |  

Voordelig kweken en naar eigen
inzicht te bemesten

•  1 Week mineraal voorbemest voor 
een snelle start.

•  Snelle worteling door lage EC-
waarde.

•  Met of zonder perliet (non perlite) 
leverbaar.

Gebruik
Begin met bemesten na de eerste 
week.

Verpakking
25 L & 50 L zak.

growmix.
substraat | voorbemest |  

Probleemloos kweken op 
voorbemeste aarde

•  3 Weken voorbemest met 
een uitgekiende combinatie 
meststoffen.

•  De bloeifase geheel naar eigen 
inzicht bemesten.

•  Met of zonder perliet (non perlite) 
leverbaar.

Gebruik
Begin met bemesten na de derde 
week.

Verpakking
25 L & 50 L zak.

terra grow.
basisvoeding

Complete meststof voor de 
groeifase

•  Direct opneembaar.
•  Garandeert een optimale groei.
•  Geschikt voor alle 

watergeefsystemen.

Dosering en gebruik
Maximaal 5 ml Terra Grow toevoegen 
per 1 liter water (1:200). Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt in de groeifase.

Verpakking
100 ml & 1 L fles en 5 L kan.

terra bloom.
basisvoeding

Complete meststof voor de 
bloeifase

•  Direct opneembaar.
•  Garandeert een optimale bloei en 

vruchtzetting.
•  Geschikt voor alle watergeef-

systemen.

Dosering en gebruik
Maximaal 5 ml Terra Bloom 
toevoegen per 1 liter water (1:200). 
Gebruik deze voedingsoplossing bij 
elke watergeefbeurt in de bloeifase.

Verpakking
1 L fles en 5 L kan.

1,0-1,5
mS/cm

EC

100% TERRA

Terra Grow is  
ook zeer geschikt voor 

moederplanten.
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top grow box.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor de kweek op 1 m²

•  Snel en optimaal resultaat.
•  Bevat het unieke product Green 

Sensation.
•  5 producten in 1 box.

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

 
easy pack.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor 4 planten

•  Snel en optimaal resultaat.
•  Inclusief de krachtige 4-in-1 

booster Green Sensation voor een 
optimale bloeifase en legendarisch 
eindresultaat.

•  3 producten in 1 pack.

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

 
starter set.

Alle nutriënten die je nodig hebt 
voor 1 plant

•  Snel en optimaal resultaat.
•  3 producten in 1 set
•  Ideale set voor de beginnende 

kweker

Inhoud
50 ml  Terra Grow
50 ml  Terra Bloom
50 ml  Power Roots

100% TERRA Grow topic

Herken het  
voedingsgebrek

Calcium
Een gebrek aan calcium leidt tot
misvormde bladeren. De punten  
van de bladeren kunnen  
omhoog krullen en verkleuren.

Kalium
Het kaliumgebrek herken je aan de geler  
wordende bladeren, waarbij de randen  
bruin worden en omhoog krullen.

   Stikstof
                       Een stikstofgebrek is te herkennen  
                         aan de gele bladeren. Dit is als eerste
            onderaan de plant te zien.

IJzer
Een gebrek aan ijzer wordt het eerst
zichtbaar bovenin de plant. De  
bladeren worden geler en zien  
eruit alsof ze gebleekt zijn.

Fosfor
Bij een fosforgebrek verkleuren  
de bladeren rood-paars aan de  
onderkant van de plant.

Meer info:
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Tip
Combineer 100% COCO producten met de 
geadviseerde additieven uit het kweekschema.

Geef je de voorkeur aan hydrologisch kweken 
op kokos? Kies dan voor de 100% COCO  
producten van Plagron. De 100% COCO  
substraten en basisvoedingen bieden je  
eenvoud, gemak en een stabiele pH-waarde.  
Je herkent 100% COCO producten aan het oranje 
label.

Eindeloos combineren
De kweekstijl 100% COCO bestaat uit substraten en 
basisvoedingen. Deze kun je eindeloos combineren 
met UNIVERSAL producten die je herkent aan het 
paarse label. Biologische additieven onderscheiden 
zich door het CU-logo op de verpakking. Zoals je op het 
100% COCO kweekschema kunt zien adviseren wij  
Power Roots, Pure Zym, Green Sensation en Sugar Royal 
voor een optimaal resultaat.

Kweekschema.

Ik wil hydrologisch kweken. Waarom zou ik voor Plagron 
kokossubstraat kiezen, in plaats van bijvoorbeeld 
steenwol, mapito of andere merken kokossubstraat dan 
die van Plagron?

Plagron kokossubstraten hebben allemaal een 
gegarandeerde maximale EC-waarde van 0,14 mS/cm.  
Dit is een garantie dat je met het zuiverste en best 
gespoelde kokos-substraat kweekt dat er op de 
markt te verkrijgen is. Vergelijk dat maar eens met 
onze concurrenten.

Plagron kokossubstraten garanderen dat je 
geen snelle pH-schommelingen in je substraat 
kunt krijgen, terwijl dit op steenwol en andere 
hydrologische substraten wel mogelijk is.

Plagron kokossubstraten werken als een 
spons. Ze kunnen veel water vasthouden, 
terwijl ze toch luchtig blijven. Dit maakt 
het veel makkelijker om je watergift te 
optimaliseren.

100% COCO FAQ

 
5,5-6,5

pH

WEEK/PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE groei groei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei oogst

cocos a. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml alleen water

cocos b. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml alleen water

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - alleen water

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - alleen water

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

EC waarde 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 alleen water

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

geadviseerde additieven (UNIVERSAL)

  De aangegeven dosering is per 10 liter water. Gebruik voeding bij elke watergift.
  De genoemde EC-waardes zijn inclusief de EC-waarde van het leidingwater van 0,4 mS/cm.  

Let op: de maximum EC-waarde van het voedingswater dient onder de 3,0 mS/cm te liggen!
  Alle aangegeven doseringen zijn indicatief en afhankelijk van de conditie  

van de plant.

Dit kweekschema is samengesteld voor verschillende soorten bloem- en vrucht dragende  
planten, startend met een jonge plant zoals een gewortelde stek of zaailing van een week oud.  
De duur van de aangegeven periodes is af hankelijk van de soort plant.
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6,1-7,4

pH  
6,3-7,7

pH 
6,5-7,9

pH

cocos premium.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken met stabiele 
pH-waarde

•   Volledig gebufferd voor een stabiele 
pH.

•   Gegarandeerd lage EC-waarde.
•   RHP-gekeurd.

Gebruik
Voeg met elke watergift voeding toe  
en stel de pH-waarde af op 5,5-6,5.

Verpakking
50 L zak.

plagron hydro 
cocos 60/40.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken met een 
ideale mix

•  Perfecte drainage dankzij 
kleikorrels.

•  Volledige gebufferde kokosvezels 
houden water en voedingsstoffen 
vast.

•  Gegarandeerd lage initiële  
EC-waarde.

Gebruik
Begin met bemesten vanaf de eerste 
dag. 

Verpakking
45 L zak.

plagron cocos 
perlite 70/30.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken met een 
luchtige mix

• Volledig gebufferd en gespoeld.
•  RHP-keurmerk, stabiele pH en  

een lage EC.
• Snelle drainage.

Gebruik
Begin met bemesten vanaf  
de eerste dag.

Verpakking
50 L zak.

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.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken met stabiele 
pH-waarde

•  Gemakkelijk in gebruik.
•  Gegarandeerd lage EC-waarde.
•  RHP-gekeurd.

Gebruik
Eén Cocos Slab is geschikt voor 3 tot 
6 planten. Voeg met elke watergift 
voeding toe en stel de pH-waarde af  
op 5,5-6,5.

Verpakking
12 L slab.

cocos brix.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken met stabiele 
pH-waarde

•  Gemakkelijk te vervoeren.
•  Gegarandeerd lage EC-waarde.
•  RHP-gekeurd.

Gebruik
Eén Cocos Brix levert 7 liter gebruiks-
klaar kokossubstraat op. Voeg met 
elke watergift voeding toe en stel de 
pH-waarde af op 5,5-6,5.

Verpakking
6 stuks Cocos Brix.

cocos a. & cocos b.
basic nutrient 

Twee componenten meststof voor 
de groei- en bloeifase

•  Bevat goed opneembare voedings-
stoffen binnen een brede pH-range.

•  Er treedt geen kristallisatie op in het 
voedingsvat.

•  Uitgebalanceerde voeding voor 
gezonde en frisgroene planten.

Dosering en gebruik
Maximaal 4 ml Cocos A toevoegen 
per 1 liter water (1:250). Gebruik bij 
elke dosering Cocos A een zelfde 
hoeveelheid Cocos B. Gebruik deze 
gecombineerde voedingsoplossing bij 
elke watergeefbeurt.

Verpakking
1 L fles en 5 L kan.

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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De stabiliteit van kokossubstraten 
geeft aan in welke mate het organisch 
materiaal is afgebroken. Dit houdt 
rechtstreeks verband met de leeftijd 
van het materiaal: oudere kokos zorgt 
voor een beter substraat. Organisch 
materiaal is gunstig omdat het helpt 
het substraat licht en luchtig te 
houden. Het dient ook als reservoir 
voor voedingsstoffen en water. 
De ontbinding van de kokosvezels 
verhoogt het waterhoudend vermogen 
van het product. In feite betekent 
dit dat het substraat meer water en 
voedingsstoffen vast kan houden die 
de plant kan gebruiken. Dit verklaart 
waarom minder vaak water hoeft 
te worden gegeven en waarom de 
voedingsstoffen niet verloren gaan door 
uitspoeling.  
 
Het verouderingsproces  
Alleen de vezelige schil (het buitenste 
gedeelte van de kokosnoot) wordt 
gebruikt voor kokossubstraten. Het 
witte kokosvlees wordt verwijderd en 
gebruikt door andere industrieën zoals 
de voedings- en cosmetica-industrie. 

Een kokosnootschil bestaat uit 
twee componenten: vezels en 
kokosgruis. Kokosgruis is een donkere 
poedervormige substantie, die het 
nevenproduct is van de verwerking 
van de schil. Plagron kokossubstraten 
bevatten voornamelijk kokosgruis.

Wanneer alle kokosgruis verkregen is, 
wordt het naar grote opslagbunkers 
vervoerd. In deze opslagbunkers zal 
het gedurende ten minste 6 maanden 
rijpen. De veroudering vindt plaats op 
een schone betonnen vloer. Om ervoor 
te zorgen dat zand, onkruid en andere 
ziekteverwekkers het kokosgruis niet 
besmetten, worden de opslagbunkers 
bovendien omgeven door hoge 
muren. Een goede veroudering met 
gunstige temperaturen, zuurstof- en 
vochtigheidscondities resulteert in een 
grote verbetering van het product. 

Het kokosgruis moet worden 
gewassen en gebufferd om een 
kwaliteitssubstraat te kunnen 
garanderen. Dit wordt gedaan door het 
gruis te spoelen met vers water. Tijdens 
dit proces zal een deel van de natrium 
en kalium worden vervangen door 
calcium- en magnesiummoleculen.  
 
Veel leveranciers van kokossubstraat 
verkopen hun product na slechts één 
keer wassen. De reden dat Plagron de 
beste kwaliteit kokossubstraat levert 
is omdat Plagron een extra stap heeft 
ingebouwd. Om de beste kwaliteit 
te garanderen, wordt het kokosgruis 
naar Nederland verscheept waar 
het nogmaals het bufferingsproces 
ondergaat. Dit proces vindt plaats 
onder strenge kwaliteitscontrole.

Grow topic

Van plant tot product.
Plagron kokos is afkomstig van de palmbomen die groeien op palmplantages in 
Zuid-India. Honderden hectaren palmbomen produceren de kokosnoten die de 
bron vormen voor de Plagron kokossubstraten.

Het bufferingsproces 
Het bufferingsproces is het proces 
waarbij grote hoeveelheden calcium en 
magnesium aan het substraat worden 
toegevoegd (zie figuur 1). Zo wordt 
ervoor gezorgd dat al het natrium en 
kalium eruit worden gewassen (zie 
figuur 2). Hierdoor blijft de kokos over 
zonder de natrium- en kaliummoleculen. 
De positief geladen calcium- en 
magnesiummoleculen zijn allemaal 
gebonden aan de negatief geladen 
kokosstructuren (zie figuur 3). 

Daardoor zal calcium en magnesium dat 
via meststoffen aan het substraat wordt 
toegevoegd, gemakkelijk beschikbaar 
zijn voor de plant en zal een tekort aan 
voedingsstoffen worden voorkomen. 
Pas na het succesvol doorlopen van 

dit proces wordt de kokos verpakt en 
verkocht als kwaliteitssubstraat van 
klasse A. Deze gegarandeerde kwaliteit 
wordt onderstreept door het RHP-
kwaliteitskeurmerk. Na al deze stappen 
controleert Plagron doorlopend de 
kwaliteit. 

Van elke partij zal een monster worden 
genomen. Voor de kwaliteitscontrole 
zal het monster door onze R&D-afdeling 
worden getest om na te gaan of de pH, 
de EC en het volume van het product 
aan de specificatie-eisen voldoen. Al 
deze inspanningen worden geleverd 
om het best mogelijke substraat te 
garanderen. 

Cocos Premium is ons basis 
kokossubstraat en is ook de basis voor 
al onze andere kokossubstraten. Het is 
verkrijgbaar in zakken van 50 liter, als 
plaat van 1 meter en als brix. Daarnaast 
heeft Plagron twee gemengde 
substraten beschikbaar: Plagron Hydro 
Cocos 60/40 met 60% kleikorrels en 
40% kokosvezels, en Plagron Cocos 
Perlite 70/30 met 70% kokosvezels en 
30% perliet. 

vezelige  
schil 

binnenste  
laag

kokosvlees  
en -melk 

buitenste  
laag

De kwaliteit van Plagron kokossubstraten, wordt bevestigd  
door het RHP-keurmerk dat de volgende kwaliteitseigenschappen 
bevestigt:  
•  Evenwichtige natrium, kalium, calcium  

en magnesium verhoudingen.  
•  Vrij van zand, onkruid en andere pathogenen.  
•  Fysieke stabiliteit (comprimeert niet).  
•  Uitstekend watervasthoudend vermogen. 

RHP gekwalificeerd 

Figuur 1.
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Figuur 2.
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Tip
Combineer 100% HYDRO producten met  
Green Sensation.

Geef je de voorkeur aan hydrologisch  
kweken en maximale controle? Kies dan voor 
de 100% HYDRO producten van Plagron. De 
100% HYDRO substraten en basisvoedingen 
bieden je volledige controle over de voedings- en 
pH-waarden. Je herkent 100% HYDRO producten 
aan het blauwe label.

Eindeloos combineren
De kweekstijl 100% HYDRO bestaat uit substraten en  
basisvoedingen. Deze kun je eindeloos combineren 
met UNIVERSAL producten die je herkent aan het 
paarse label. Biologische additieven onderscheiden 
zich door het CU-logo op de verpakking. Zoals je op 
het 100% HYDRO kweekschema kunt zien adviseren wij 
Green Sensation voor een optimaal resultaat.

Kweekschema.

Waarom zeggen jullie dat je met 100% HYDRO maximale 
controle hebt?
Dit heeft verschillende redenen:
1. Als kweker ben je zelf verantwoordelijk voor de pH-
waarde.
2. Als kweker bepaal je zelf de voedingswaarde.
3. Je kunt je foutieve pH- en EC-waarde binnen een uur 
corrigeren door te spoelen. Breng daarna weer de door 
jou gekozen pH- en EC-waarde in je substraat op peil. 
Je kunt dus heel precies inspelen op de eisen die de 
door jou gekozen plant stelt.

Waarom adviseren jullie de kweekstijl 100% 
HYDRO alleen aan ervaren kwekers?
Bij de kweekstijl 100% HYDRO bepaalt de 
kweker essentiële zaken zoals de pH- en EC-
waarde zelf. Als je één keer een fout maakt, 
kunnen je wortels al verbranden, en is je 
hele oogst verpest. Zorg dus dat je ervaring 
hebt met pH meten, het kalibreren van pH-
meters en het afregelen van de pH in je 
voedingsvat. Verder wordt er ook meestal 
met bewateringinstallaties gewerkt. Let 
ook hiermee goed op, want een verkeerd 
ingestelde timer kan je planten laten 
verdrinken of verdrogen.

100% HYDRO FAQ

 
5,5-6,5

pH

WEEK/PERIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE groei groei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei bloei oogst

hydro a. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml alleen water

hydro b. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml alleen water

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml alleen water

EC waarde 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 alleen water

euro pebbles.

geadviseerd additief (UNIVERSAL)

  De aangegeven dosering is per 10 liter water. Gebruik voeding bij elke watergift.
  De genoemde EC-waardes zijn inclusief de EC-waarde van het leidingwater van 0,4 mS/cm.  

Let op: de maximum EC-waarde van het voedingswater dient onder de 3,0 mS/cm te liggen!
  Alle aangegeven doseringen zijn indicatief en afhankelijk van de conditie van de plant.

Dit kweekschema is samengesteld voor verschillende soorten bloem- en vruchtdragende  
planten, startend met een jonge plant zoals een gewortelde stek of zaailing van een week oud.  
De duur van de aangegeven periodes is af hankelijk van de soort plant.
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6,8-8,3

pH

euro pebbles.
substraat 
zonder bemesting |  

Hydrologisch kweken voor de 
hoogste opbrengst

•  Schoner en steviger dan 
vergelijkbare producten.

•  Hoog water- en zuurstofhoudend 
vermogen.

•  Geschikt voor recirculerende 
systemen.

Gebruik
Voeg met elke watergift voeding toe 
en stel de pH-waarde af op 5,5-6,5.

Verpakking
10 L & 45 L zak.

0,5-0,8
mS/cm

EC

100% HYDRO

hydro a. & hydro b.
basisvoeding 

Twee componenten meststof voor 
de groei- en bloeifase

•  Volledige controle over voedings- 
en pH-waarden.

•  Sterk geconcentreerd, dus voordelig 
in gebruik.

•  Geen kristallisatie in het voedings-
vat.

Dosering en gebruik
Maximaal 2,5 ml Hydro A toevoegen 
per 1 liter water (1:400). Gebruik bij 
elke dosering Hydro A een zelfde 
hoeveelheid Hydro B. Gebruik deze 
gecombineerde voedingsoplossing bij 
elke watergeefbeurt.

Verpakking
1 L fles en 5 L kan.

hydro b

1,4%

MgO
1-3-6

NPK
hydro a

3-0-1

NPK
4,2%

Ca
 0,4%

MgO

Planten zuigen water op uit de bodem. Wanneer water door 
de huidmondjes in de bladeren gaat verdampen ontstaan 
er verschillende waterconcentraties in de cellen. Dit zorgt 
ervoor dat water vanuit de bodem door de wortels, stengel 
en bladeren van de ene cel naar de andere cel gaat 
verplaatsen, totdat alle cellen van de plant weer voldoende 
water bevatten. Dit fenomeen noemt men worteldruk. De 
omgeving zorgt ervoor dat dit kan gebeuren. Zonlicht, 
temperatuur, luchtvochtigheid en wind stimuleren de 
verdamping van water door de bladeren. Het substraat of 
de bodem bepaalt hoeveel water beschikbaar is voor de 
plant.

Daarnaast is de waterbehoefte afhankelijk van de plant 
zelf. Het type, de grootte, de leeftijd en de algemene 
gezondheid van de plant hebben allemaal invloed op 
de waterbehoefte van de plant. Er is dus niet een 
standaard antwoord op de vraag: Hoeveel water 
heeft mijn plant nodig?

Hoe vaak kan ik Euro Pebbles 
hergebruiken?
Euro Pebbles kunnen jarenlang worden 
gebruikt. Week de Euro Pebbles na een 
oogst in een oplossing met Pure Zym 
en een pH-waarde van 5,5 gedurende 
24 uur. Spoel ze hierna grondig met een 
voedingsoplossing met 1 ml per liter 
Hydro A&B en een pH-waarde van 5,5.

Tips

Grow topic 

Hoeveel water moet ik 
mijn plant geven?

• Als je wilt weten of het tijd is om je planten water te geven kun je een 
vinger in de potgrond steken. De bovenste laag zal door het contact 
met de lucht het snelst uitdrogen. Een aantal centimeter onder het 
oppervlak zal daarom een betere indicatie geven van de vochtbalans 
in de bodem.

• Een vochtigheidsmeter laat je duidelijk zien wanneer het tijd is 
om je plant water te geven. Deze apparaatjes zijn voor een prikje te 
koop bij tuincentra.

• Gaatjes onderin de pot zorgen ervoor dat overtollig water 
gemakkelijk weg kan vloeien.

Tip
Een laagje Euro Pebbles onderin de pot  

zorgt voor extra drainage en beschermt de plant  
zo tegen verdrinking.

FAQ
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Plagron heeft een uitgebreid aanbod  
additieven. Deze UNIVERSAL producten kun 
je gebruiken op alle substraten en combineren 
met alle basisvoedingen. UNIVERSAL producten  
zijn onderverdeeld in, enhancers, controllers, 
bodem verbeteraars en ontkiemingsproducten. 
Elke type product is te herkennen aan een icoontje 
dat je steeds ziet terugkomen, bijvoorbeeld  
pijltjes of een sterretje. Biologische additieven 
onder scheiden zich door het CU-logo op de  
verpakking. Je herkent UNIVERSAL producten aan  
het paarse label.

Hoe kan ik Green Sensation het beste toevoegen aan mijn 
voedingsoplossing?
1 ml Green Sensation toevoegen per 1 liter water 
(1:1000). Voeg hierna basisvoeding toe tot de gewenste 
EC-waarde is bereikt.

Tot wanneer kan ik Power Roots blijven gebruiken?
In principe wil je dat de plant in het begin van de 
bloeifase al genoeg wortels heeft, zodat hij zijn 
energie kan gebruiken om te bloeien. Stop dus met 
het geven van Power Roots na de derde week van 
de bloei.

UNIVERSAL

green sensation. 4-in-1: Verbetert bloei, weerstand, bodem en opbrengst.

sugar royal. Verbetert de smaak en verkort de cyclus.

power roots. Stimuleert de groei van wortels en verhoogt de weerstand.

pure zym. Versnelt de voedingsopname.

vita race. IJzerspray voor de groei- en bloeifase.

vita start. Bladmeststof voor zaailingen, stekken en moederplanten.

pk 13-14. Voor compactere en hardere vruchten.

silic rock. Verbetert de prestaties van je planten.

fish force. Voor snelle groei, groene bladeren en hoge weerstand.

start up. Complete groeivoeding met wortelstimulator.

ph plus. Verhoogt de pH-waarde van het voedingswater.

ph min. Verlaagt de pH-waarde van het voedingswater.

lemon kick. Verlaagt de pH-waarde op natuurlijke wijze.

calmag pro. De perfecte basis voor demi- en zacht water.

calcium kick. Verhoogt de pH-waarde en verbetert de bodemstructuur.

bat guano. Vleermuizenmest voor de beste geur en smaak.

supermix. Complete meststof voor een rijk bodemleven.

mega worm. Wormenhumus die het bodemleven stimuleert.

perlite. Voor een luchtiger substraat en betere drainage.

seedbooster plus. Meststof voor de eerste levensfase van de plant.

seeding & cutting soil. Een gezonde start voor zaden en stekken.

seedbox. Complete kit voor het veilig ontkiemen van zaden.

FAQ

4-in-1

enhancer |  

control |  

bodemverbeteraar |  

ontkieming
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0-9-10

NPK

green sensation.
additief

4-in-1: Verbetert bloei, weerstand, 
bodem en opbrengst

•  4 werkingen in 1.  
•  Voordelig in gebruik.
•  Hoogste kwaliteit.
•  Gebruiksvriendelijk.

Dosering en gebruik
1 ml Green Sensation toevoegen per 
1 liter water (1:1000). Voeg hierna 
basisvoeding toe tot de gewenste 
EC-waarde bereikt is. Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt vanaf de vierde week 
van de bloeifase.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

UNIVERSAL

Green Sensation zoutstress bij de plant 
triggert? 

Als een substraat een hoog zoutgehalte 
bevat, is de osmotische waarde 
daar hoger dan in de plant. Door de 
concentratie zout trekt het vocht 
uit de plant richting bodem, daar is 
de osmotische waarde namelijk 
hoger. De plant ervaart daardoor 
zoutstress. Zij wil deze uitdroging 
tegengaan en gaat zelf extra 
organische elementen en 
vaste stoffen aanmaken én 
vasthouden, zoals mineralen, 
suikers en aromaten. Hierdoor 
zal de osmotische waarde in 
de plant weer hoger worden 
en stroomt het water weer 
richting de cellen. Het 
eindproduct wordt dus een 
stuk geconcentreerder. 
Green Sensation bevat 
componenten die zorgen 
voor deze schijnbare 
zoutstress.

Wist je dat?

Als je Green Sensation gebruikt  
heb je geen PK-meststof, enhancer,  
booster of enzymen nodig.

Wist je dat?

4 werkingen in 1

Green Sensation is essentieel 
voor elke kweker. Behalve dat het 
gemakkelijk te gebruiken  
en zeer kosteneffectief is,  
combineert het vier effecten in 
één fles.

• Verbetert bloei
Om tot het beste eindresultaat te komen, 
heeft een plant tijdens de bloeifase meer 
fosfor (P) en kalium (K) nodig.  
Green Sensation zorgt voor de ideale 
hoeveelheid PK en garandeert zo het 
beste eindresultaat voor je kweek.

• Verhoogt weerstand
Green Sensation helpt de plant om 
sterkere celwanden en meer organisch 
materiaal aan te maken. Zo is je plant 
steviger en kan hij tegen een stootje, wat 
onmisbaar is voor de kwaliteit van het 
eindproduct.

• Verbetert de bodem
Green Sensation bevat ingrediënten die in 
de grond rond de wortels van de plant hun 
werk doen. 

• Maximaliseert opbrengst
Green Sensation zorgt ervoor dat de 
sapstroom in de plant de juiste nutriënten 
krijgt om processen te activeren die leiden 
tot de beste opbrengst.
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0-0-2

NPK

power roots.
additief | enhancer |  

Stimuleert de groei van de wortels 
en verhoogt de weerstand

•  Zorgt voor een snelle en krachtige 
wortelontwikkeling.

•  Zorgt voor snel herstel na 
overplanten.

•  Verbetert de voedselopname en 
bodemstructuur.

Dosering en gebruik
1 ml Power Roots toevoegen per 
1 liter water (1:1000). Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt tot en met de derde 
week van de bloei.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

Dan moet je zeker 
deze gouden 
combinatie proberen: 
Green Sensation 
+ Sugar Royal. Het 
zijn beide al te gekke 
producten op zichzelf, 
maar wanneer ze samen 
gebruikt worden geven ze 
helemaal resultaten die je 
versteld zullen doen staan.

Green Sensation is een krachtige 
4-in-1 booster die gebruikt kan 
worden in elke kweekstijl en de 
hoogste opbrengsten garandeert. 
Het verbetert de bloei, de weerstand, 
de bodem en de opbrengsten. Green 
Sensation laat de plant geloven dat ze 
meer plantmassa moet aanmaken, zodat 
ze meer water uit de bodem kan opnemen. 
Dit leidt tot zwaardere en massievere 
vruchten en bloemen.  

Als je Sugar Royal samen met Green 
Sensation gebruikt, zul je uitblinken in smaak. 
Sugar Royal is een aminozuur product dat 
de smaak van je toppen verbetert en de groei 
van je plant versnelt. Sugar Royal bevat een 
speciaal ingrediënt dat droogtestress opwekt. 
Geen zorgen, want door deze stress gaat de plant 
in de overlevingsstand. Als gevolg daarvan wil 
ze stuifmeel vangen en heeft ze maar één manier 
om dit te doen: meer hars maken. Deze verhoogde 
harsproductie leidt tot een veel betere smaak van je 
eindproduct.

Op zoek naar de beste smaak 
& de hoogste opbrengst?

 
9-0-0

NPK

sugar royal.
additief | enhancer |  

Verbetert de smaak en verkort de 
cyclus

•  Voor de beste geur en smaak.
•  Verkort de cyclus.
•  Rijk aan aminozuren.

Dosering en gebruik
Voor gebruik goed schudden. 
Maximaal 1 ml Sugar Royal 
toevoegen per 1 liter water (1:1000). 
Gebruik deze voedingsoplossing 
vanaf de tweede groeiweek bij elke 
watergeefbeurt.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.
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silic rock.
additief | enhancer |  

Verbetert de prestaties van je 
planten

•  Verbetert opname van fosfor, 
calcium en micronutriënten.

•  Versterkt celwanden en vergroot de 
weerstand.

Gebruik
Voor gebruik goed schudden. 
Maximaal 1 ml Silic Rock toevoegen 
per 1 liter water (1:1000). 
Gebruik deze voedingsoplossing 
gedurende de gehele kweek bij elke 
watergeefbeurt.

Verpakking
250 ml, 500 ml & 1 L fles.

 
1,5-0-1,7

NPK
1,0%

SiO2 
0-5-8

NPK

pure zym.
additief | enhancer |  

Versnelt de voedingsopname

•  Beschermt tegen de opbouw van 
schadelijke zouten.

•  Verhoogt de zuurstofopname-
capaciteit.

•  Snelle voedselopname voor een 
sterke groei en bloei.

Dosering en gebruik
1 ml Pure Zym toevoegen per 1 
liter water (1:1000). Gebruik deze 
voedingsoplossing gedurende de 
gehele kweek bij elke watergeefbeurt.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

vita race.
additief | enhancer |  

IJzerspray voor de groei- en 
bloeifase

•  Stimuleert de vorming van 
bladgroen.

•  Stimuleert en versnelt groei en 
bloei.

•  Verhoogt de weerstand.

Dosering en gebruik
Maximaal 5 ml Vita Race toevoegen 
per 1 liter water (1:200). Besproei de 
plant wekelijks tot en met de derde 
week van de bloeifase.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles
en 5 L kan.

8%

Fe  
6-0-3

NPK

vita start.
additief | enhancer |  

Bladmeststof voor zaailingen, 
stekken en moederplanten

•  Stimuleert vertakking en 
vruchtvorming.

•  Ook geschikt voor moederplanten.
•  Stimuleert de productie van 

bladgroen.

Dosering en gebruik
1 ml Vita Start toevoegen per 1 liter  
water (1:1000). Besproei de plant 
wekelijks druipnat met deze 
voedingsoplossing.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles.

fish force.
additief | enhancer |  

Voor snelle groei, groene bladeren 
en een hoge weerstand

•  Stimuleert en versnelt de groei.
•  Ook te gebruiken voor 

moederplanten.
•  Stimuleert de productie van 

bladgroen.

Dosering en gebruik
10 ml Fish Force toevoegen per 1 
liter water (1:100). Gebruik deze 
voedingsoplossing wekelijks.

Verpakking
500 ml & 1 L fles en 5 L kan.

 
3-6-2

NPK

NIEUW!

 
0-13-14

NPK

pk 13-14.
additief | enhancer |  

Voor compactere en hardere 
vruchten

•  Stimuleert en versnelt de groei en 
bloei.

•  Zorgt voor compactere bloemen.
•  Stimuleert vruchtvorming.

Dosering en gebruik
2 ml PK 13-14 toevoegen per 
1 liter water (1:500). Gebruik 
deze voedingsoplossing bij elke 
watergeefbeurt in de bloeifase.

Verpakking
250 ml, 500 ml & 1 L fles en 5 L kan.
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3-1-3

NPK

start up.
additief | enhancer |  

Complete groeivoeding met 
wortelstimulator

•  Zorgt voor een krachtige 
wortelontwikkeling.

•  Stimuleert vertakking en 
vruchtvorming.

•  Stimuleert de productie van 
bladgroen.

Dosering en gebruik
7 ml Start Up toevoegen per 1 liter  
water (1:150). Gebruik deze 
voedingsoplossing wekelijks in de 
groeifase.

Verpakking
100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L fles  
en 5 L kan.

 
0-0-25

NPK

ph plus.
additief | control |  

Verhoogt de pH-waarde van het 
voedingswater

•  Zorgt voor een goede afharding van 
de plant.

•  Kan gebruikt worden in de groei- en 
bloeifase.

•  Geschikt voor alle watergeef-
systemen.

Dosering en gebruik
Voeg PH Plus toe in stappen van  
0,5 ml per 1 liter water (1:2000) en 
meet voortdurend de pH-waarde.

Verpakking
500 ml & 1 L fles.

ph min.
additief | control |  

Verlaagt de pH-waarde van het 
voedingswater

•  Werkt revitaliserend.
•  Kan gebruikt worden in de groei- en 

bloeifase.
•  Geschikt voor alle watergeef-

systemen.

Dosering en gebruik
Voeg PH Min toe in stappen van  
0,5 ml per 1 liter water (1:2000) en 
meet voortdurend de pH-waarde.

Verpakking
500 ml & 1 L fles.

lemon kick.
additief | control |  

Verlaagt de pH-waarde op 
natuurlijke wijze

•  Heeft geen invloed op EC-waarde.
•  Drie keer zo effectief als andere  

pH-regulatoren.
•  Geschikt voor alle watergeef-

systemen.

Dosering en gebruik
Voeg Lemon Kick toe in stappen van 
0,5 ml per 1 liter water (1:2000) en 
meet voortdurend de pH-waarde.

Verpakking
500 ml & 1 L fles en 5 L kan.

calcium kick.
additief | control |  

Verhoogt de pH-waarde en 
verbetert de bodemstructuur

•  Bevat hoge concentratie magnesium 
en sporenelementen.

•  Verbetert de bodemstructuur.
•  Heeft geen invloed op EC-waarde.

Dosering
Volle grond: 5 - 12 kg per 100 m2.
Potgrond: 2,5 - 5 kg per 1.000 liter 
potgrond.

Verpakking
5 kg emmer.

 
0-43-0

NPK  
40%

CaO
1%

MgO

calmag pro.
additief | control |  

De perfecte basis voor demi- en 
zacht water 

•  Ideaal voor gebruik bij ledlampen.
•  Verstevigt de celwanden en 

vergroot de weerstand.
•  Bevordert de wortelontwikkeling en 

de voedingsopname.

Dosering en gebruik
Maximaal 1 ml CalMag Pro 
toevoegen per 1 liter water (1:1000). 
Gebruik deze voedingsoplossing bij 
elke watergeefbeurt.  
 
Verpakking
500 ml & 1 L fles en 5 L kan.

 
5-0-0

NPK
4,1%

Ca
2%

Mg

NIEUW!
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Daniele runt de Habanero’s Farm  
(Vanzo, Italië), waarop hij pepers van 
hoge kwaliteit kweekt voor zijn restaurant 
met pittige keuken.

“Habanero’s Farm en Plagron delen 
hetzelfde idee van kwaliteit en zorg voor 
het eindproduct. Na verschillende tests met 
substraten en meststoffen heb ik Plagron 
gekozen vanwege de grote effectiviteit en 
kwaliteit van de producten. Ik wil alleen de 
beste materialen gebruiken voor Habanero’s 
Farm. Ik gebruik veel Plagron-producten, voor 
elke levensfase van de planten. Seedbooster 
voor ontkieming. Als substraat gebruik ik 
Lightmix en Growmix, met toegevoegd perliet. Als 
voedingsstoffen geef ik de voorkeur aan Terra Grow 
en Terra Bloom gecombineerd met Power Roots  
en Green Sensation voor sterke  
bloei en vruchtvorming.”

Grow story

Ervaring van  
een Plagron- 
gebruiker.

Tips

•  Geef de plant genoeg ruimte om te groeien.  
Zo kan deze zich optimaal ontwikkelen.

•  Pas de grootte van je pot aan op de grootte van je plant. Wanneer 
de pot te klein is kan het substraat niet genoeg (voedings)water 
vasthouden voor de behoefte van de plant.

Tip
Mix Mega Worm, Supermix of Bat Guano door de 

bovenste laag van je tuin om de bodemstructuur  
en het gehalte organische stof te verbeteren.

supermix.
additief 
bodemverbeteraar |  

Complete meststof voor een rijk 
bodemleven

•  Bevat alle meststoffen in een 
optimale verhouding.

•  Stimuleert het bodemleven.
•  Verhoogt de weerstand.

Dosering
Volle grond: 1 liter per 10 - 20 m2.
Potgrond: 25 - 50 liter per 1.000 liter 
potgrond.

Verpakking
1 L pot, 5 L emmer en 25 L zak.

bat guano.
additief 
bodemverbeteraar |  

Vleermuizenmest voor de beste 
geur en smaak

•  Zorgt voor de beste geur en smaak.
•  Stimuleert groei en bloei.
•  Bevordert het bodemleven.

Dosering
Volle grond: 20 kg per 100 m2.
Potgrond: 30 kg per 1.000 liter 
potgrond.

Verpakking
1 kg pot, 5 kg emmer en 20 kg zak.

perlite.
additief 
bodemverbeteraar |  

Voor een luchtiger substraat en 
betere drainage

•  Heeft een hoog water- en zuurstof-
houdend vermogen.

•  Heeft een constante kwaliteit en is 
ziektekiemvrij.

•  Zorgt voor de ideale water- / lucht-
verhouding.

Dosering
Meng 10 – 35% Perlite door de aarde.

Verpakking
10 L & 60 L zak.

mega worm.
additief 
bodemverbeteraar |  

Wormenhumus die het bodemleven 
stimuleert

•  Zorgt voor een snelle ontkieming 
van zaden.

•  Zorgt voor een krachtige 
wortelontwikkeling.

•  Bevordert de groei.

Dosering
Volle grond: 1 liter per 3 - 5 m2.
Potgrond: 100 - 200 liter per  
1.000 liter potgrond.

Verpakking
1 L pot, 5 L emmer en 25 L zak.

 
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

029ST11
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5-4-7

NPK  
5,3-6,4

pH

seedbooster plus.
ontkieming

Meststof voor de eerste levens-
fase van de plant

 •  Versnelt het groeiproces 
aanzienlijk.

•  Voorziet de plant van alle 
essentiële voedingsstoffen.

Dosering en gebruik
Voeg 7 druppels Seedbooster 
Plus toe per 1 liter water. Gebruik 
deze voedingsoplossing om de 
zaden te bevochtigen tot deze 
ontkiemd zijn.

Verpakking
10 ml fles.

seeding & cutting soil.
ontkieming

Een gezonde start voor zaden en stekken

•  Geschikt voor gevoelige zaailingen en 
stekjes.

•  Snelle en krachtige wortelontwikkeling.
•  Heeft een zeer lage EC-waarde en een 

optimale pH-waarde.

Gebruik
Plant de zaailingen en stekken in een pot 
met Seeding & Cutting Soil.

Verpakking
25 L zak.

seedbox.
ontkieming

Complete kit voor het veilig 
ontkiemen van zaden

•  Ideale starter kit voor elke 
kweker.

•  Elke Seedbox bevat 250 ml 
Seedbooster.

Inhoud
Kweekbakje
12 kiempluggen
250 ml Seedbooster
Handleiding in twaalf talen

0,3-0,5
mS/cm

EC

Servicedesk 
Heb je vragen of hulp nodig met jouw kweek? Je kunt altijd terecht bij onze Servicedesk. 
Wij kunnen al je vragen beantwoorden over binnen- en buitenkweek, onze producten en 
veel meer. Onze Servicedesk is bereikbaar via servicedesk@plagron.com en onze social 
media. Wij helpen jou om legendarische resultaten te behalen!

Kweekschema Calculator
Begin je aan een nieuwe kweek en ben je op zoek naar een compleet kweekschema  
op maat? Zet onze Kweekschema Calculator aan het werk!

Product Selector 
Ga je voor het eerst met Plagron kweken of ga je voor meer opbrengst of smaak van je 
eindproduct? Vul dan de Product Selector in. Zo ontdek je heel gemakkelijk met welke 
kweekstijl en producten jij het snelste jouw gewenste resultaat bereikt.

Shoplocator 
Kun je geen winkel vinden die onze producten verkoopt? Gebruik dan onze Shop locator. 
Gewoon even je plaatsnaam invullen en wij laten je alle winkels in de buurt zien  
die onze producten verkopen.

www.plagron.com

UNIVERSAL

Share your growth!
#growlegendary

Onze service tools
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