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Produkty na każdą sytuację 

Dla Twojej wygody wszystkie nasze 
podłoża, nawozy i dodatki podzielone 
są na pięć kategorii: 100% NATURAL 
(zielony), 100% TERRA (czerwony), 100% 
COCO (pomarańczowy), 100% HYDRO 
(niebieski) i UNIVERSAL (fioletowy). 
Po prostu zaczynasz od wyboru stylu 
uprawy w oparciu o swoje cele. Każdy z 
tych stylów uprawy ma własne podłoża 
i podstawowe składniki odżywcze. 
Chcesz jeszcze lepszych wyników? 
Połącz dowolny z naszych dodatków 
ze wszystkimi produktami z jednego z 
czterech stylów uprawy. 

 
Wiodąca jakość 

Oczekujesz najlepszej jakości, my 
też. Każdy produkt, który tworzymy i 
produkujemy, spełnia ten wysoki standard 
jakości. Wszystkie nasze produkty 
są zgodne z najnowszymi trendami, 
badaniami i przepisami. To czyni je 
najlepszymi produktami na rynku. W jaki 
sposób zapewniamy Ci to, co najlepsze: 
-  Starannie wyselekcjonowane wysokiej 

klasy surowce. 
- Ciągła kontrola jakości.  
-  Współpraca z globalnymi partnerami 

branży rolniczej.  

Łatwość w użyciu 

Niezależnie od tego, czy jesteś 
początkującym hodowcą, czy 
profesjonalistą: uprawa powinna być 
łatwa. Wierzymy, że każdy może odnieść 

sukces na swojej uprawie.  
Oto jak pomożemy Ci to zrealizować: 
-  Mamy kompaktową gamę wysoce 

skoncentrowanych i super skutecznych 
produktów. 

-  Nasze produkty są dostosowane do 
życzeń i potrzeb każdego hodowcy. 

-  Każdy styl uprawy ma swój 
rozpoznawalny kolor. 

-  Eksperymentuj tyle, ile chcesz: wszystkie 
podstawowe składniki odżywcze są 
kompatybilne ze wszystkimi dodatkami. 

 
Legendarne wyniki są w zasięgu ręki! 

Chcesz rozwinąć swój pełny potencjał. 
Pomożemy Ci się to zrealizować i stać 
się doświadczonym, pełnym pasji 
hodowcą. Nie tylko pomożemy Ci znaleźć 
odpowiedni styl uprawy i produkty 
odpowiednie do Twojej sytuacji, ale 
także przygotujemy i poprowadzimy Cię 
podczas całego cyklu uprawy. Wiemy, że 
każdy cykl uprawy jest inny, dlatego na 
naszej stronie internetowej możesz łatwo 
stworzyć własny harmonogram uprawy.  
A jeśli dopiero zaczynasz, mamy dla 
Ciebie gotowe harmonogramy. 

Potrzebujesz osobistego wsparcia? 

Nasi specjaliści ds. upraw są do 
Twojej dyspozycji. Napisz do nas na 
portalach społecznościowych lub wyślij 
e-mail: servicedesk@plagron.com. 
Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin w 
dni robocz.

Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym hodowcą domowym, 
czy profesjonalnym producentem: mamy odpowiednie produkty 
dla Twojej uprawy. Oprócz naszych czterech linii podstawowych 
odżywek i podłoży, możesz wybierać spośród szerokiej gamy 
dodatków, z których każdy ma swoje unikalne działanie. A my 
jesteśmy po to, aby prowadzić Cię krok po kroku. Jest to naszą 
misją od założenia w 1992 roku: zrobić wszystko, aby umożliwić 
Ci osiągnięcie legendarnych wyników. A oto jak to jest możliwe.

WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS
TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS

G R O W
L E G E N D A R Y
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Wskazówka
Połącz produkty z podłożem 100% NATURAL z 
zalecanymi dodatkami z harmonogramu wzrostu.

100% NATURAL FAQ

Chcesz uzyskać zdrowe produkty końcowe  
z najlepszym aromatem i smakiem?  
Wybierz produkty 100% NATURAL firmy Plagron. 
Wszystkie ziemie doniczkowe i nawozy  
100% NATURAL są w pełni biologiczne, a zatem 
bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska.  
Produkty 100% NATURAL można rozpoznać po  
zielonej etykiecie.

Niezliczone możliwości łączenia
Styl uprawy 100% NATURAL składa się z podłoży 
i odżywek podstawowych. Można je łączyć na 
nieskończenie wiele sposobów z produktami  
UNIVERSAL, które można rozpoznać po fioletowej  
etykiecie. Dodatki biologiczne wyróżniają się logo CU 
umieszczonym na opakowaniu. Jak widać na  
100% NATURAL harmonogram wzrostu, w celu uzyskania 
najlepszych rezultatów zalecamy użycie preparatów  
Power Roots, Vita Race, Green Sensation i Sugar Royal.

Harmonogram wzrostu.

Czy mogę również prowadzić uprawy w oparciu o styl 
100% NATURAL bez dodawania nawozów płynnych?
Tak, jest to możliwe. W takich przypadkach możesz 
użyć preparatów Batmix, Royalmix lub Plagron Allmix. 
Uprawiaj rośliny w fazie wzrostu w stosunkowo małej 
doniczce. Kiedy rośliny wejdą w fazę kwitnienia, 
przesadź je do co najmniej dwa razy większej 
doniczki niż normalnie (minimum 15 litrów). Dzięki 
temu można przejść fazę kwitnienia w okresie do 
dziesięciu tygodni.

Czy muszę kontrolować wartości EC i pH, 
stosując styl uprawy 100% NATURAL?
Wybierając produkty wchodzące w skład 
stylu uprawy 100% NATURAL, uprawiasz 
biologicznie i nie musisz mierzyć wartości 
EC i pH. Miernik EC nie jest bowiem w stanie 
dokonywać pomiarów wszystkich nawozów 
biologicznych. Żywe organizmy glebowe 
stosowane w ramach stylu uprawy  
100% NATURAL sprawiają, że substancje 
odżywcze pozostają dostępne dla roślin i 
pomagają utrzymywać wartość pH na 
stałym poziomie. Dlatego mierzenie 
wartości pH nie jest potrzebne.

 
5,5-6,5

pH

TYDZIEN/OKRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FAZA wzrost wzrost kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie zbiór

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - - tylko woda

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml tylko woda

alga bloom. - - - - 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml tylko woda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - tylko woda

vita race.* 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml - - - - - tylko woda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

promix.

plagron allmix. royalmix. batmix.

zalecane dodatki (UNIVERSAL)

 Wskazane dozowanie na 10 litrów wody. Stosuj odżywki przy każdym podlewaniu.
 Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Ten harmonogram wzrostu dotyczy hodowli róźnego typu roślin kwitnących i owocujących,  
np. ukorzenionych sadzonek lub tygodniowych siewek. Czas trwania podanego okresu jest 
uzależniony od typu rośliny.

*Raz w tygodniu użyj Vita Race w postaci sprayu.
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Uprawa biologiczna.
Uprawa biologiczna to zrównoważona, bliska naturze uprawa z zachowaniem 
bioróżnorodności. W Europie biologiczne warzywa i owoce muszą być uprawiane 
na otwartym gruncie. Na innych kontynentach, np. w USA, obowiązują inne 
przepisy. Tam dozwolone są również uprawy biologiczne w doniczkach.

Oprócz bliskości naturze i zachowania bioróżnorodności, u podstaw upraw 
biologicznych leży również zdrowie ludzi. Jeśli podczas upraw stosowane są 
chemicznie wytwarzane nawozy i środki ochrony roślin, dostają się one także do 
warzyw i owoców. Kiedy jemy te warzywa i owoce, wszystkie te substancje trafiają 
do naszego organizmu.

Produkty biologiczne są smaczniejsze i czystsze pod względem 
smaku i zapachu. Dzieje się tak dlatego, że warzywa 
i owoce z upraw biologicznych mają 
odpowiednio dużo czasu, aby dojrzeć 
w naturalny sposób.

Wskazówka

Punkt wzrostu100% NATURAL

Jeśli chcesz by Twoje uprawy były ekologiczne, upewnij się, że 
używasz odpowiedniego podłoża i nawozów. Podłoża organiczne 
są znacznie bardzie żyzne niż podłoża nieorganiczne. Żyzna 
gleba jest niezbędna do przekształcania składników 
odżywczych zawartych w nawozach organicznych w 
substancje korzystne dla Twojej rośliny.  
 
Podłoża organiczne można rozpoznać  
po logo Control Union na workach.  
Wszystkie podłoża Plagron 100% NATURAL 
są specjalnie opracowane dla rolnictwa 
ekologicznego i posiadają certyfikat 
Control Union. CU 804148

INPUT: Organic EU 
6,1-7,5

pH  
6,4-7,8

pH  
6,5-7,9

pH  
6,5-7,9

pH

batmix.
substrat | zapłodniony |  

Uprawa zapewniająca najlepszy 
zapach i smak

•  Całkowite nawożenie przez co 
najmniej 6 tygodni.

•  Dodatkowa dawka fosforu i potasu 
poprzez dodanie odchodów 
nietoperzy.

•  Wzmacnia zapach i smak.

Stosowanie
W zależności od stanu rośliny, 
dodatkowy nawóz potrzebny jest po 
mniej więcej 6 tygodniach.

Opakowanie
Worek 25 L & 50 L.

royalmix.
substrat | zapłodniony |  

Uprawa zapewniająca obfite zbiory

•  Całkowite nawożenie przez co 
najmniej 6 tygodni.

•  Zrównoważona gama wysokiej 
jakości torfu oraz organicznych 
składników odżywczych.

•  Nawóz wydzielany jest w 
momencie, w którym roślina tego 
potrzebuje.

Stosowanie
W zależności od stanu rośliny, 
dodatkowy nawóz potrzebny jest po 
mniej więcej 6 tygodniach.

Opakowanie
Worek 25 L & 50 L.

plagron allmix.
substrat | zapłodniony |  

Uprawa z udziałem dużej ilości
organizmów glebowych

•  Całkowite nawożenie przez co 
najmniej 6 tygodni.

•  Drobna struktura dla wysokiej 
skuteczności poboru wody.

•  Bardzo lekka struktura, dzięki 
zawartości wysokiej jakości 
włókien.

Stosowanie
W zależności od stanu rośliny, 
dodatkowy nawóz potrzebny jest po 
mniej więcej 6 tygodniach.

Opakowanie
Worek 50 L.

promix.
substrat | nie zapłodniony |  

Nawożenie według własnego 
uznania

•  Bez dodatku substancji 
odżywczych.

•  Drobna struktura dla wysokiej 
skuteczności poboru wody.

•  Szybkie ukorzenianie dzięki niskiej 
wartości EC.

Stosowanie
Zacznij nawozić od pierwszego dnia.

Opakowanie
Worek 50 L.

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
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
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100% NATURAL

Fotosynteza jest 
procesem podczas 
którego roslina 
produkuje tlen i glukoze. 
Aby to robic, potrzebuje 
ona wody, dwutlenku 
wegla i swiatla. Roslina 
wykorzystuje swiatlo jako 
energie, przy pomocy której 
produkuje tlen i glukoze z 
wody i dwutlenku wegla. Sa 
to podstawowe elementy, 
których roslina potrzebuje 
do wzrostu.

Czy  
wiesz, że?

Rosliny do utrzymania optymalnego tempa wzrostu wymagaja 18 godzin swiatla slonecznego dziennie, natomiast  
kwiaty tylko 12 godzin. Podczas dlugich letnich dni, roslina bedzie otrzymywala 18 godzin swiatla. Kiedy wraz z nadejsciem 

jesieni dni beda sie skracac i roslina bedzie otrzymywac 12 godzin swiatla dziennie przejdzie ona w cykl kwitniecia.  
Pamietaj aby odtworzyc ten cykl podczas uprawy wewnatrz.

Czy wiesz, że?

 
4-2-4

NPK  
3-2-5

NPK

alga grow.
podstawowy składnik  
odżywczy

Nawóz na potrzeby fazy wzrostu na 
bazie alg

•  Produkt ten nadaje się dla rolnictwa 
ekologicznego (certyfikat CU).

•  Stymuluje produkcję chlorofilu.
•  Możliwość zastosowania jako 

odżywka dla liści.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 4 ml Alga Grow (1:250). 
Roztwór ten podawać przy każdym 
podlewaniu w fazie wzrostu rośliny.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

alga bloom.
podstawowy składnik  
odżywczy

Nawóz na potrzeby fazy  
kwitnienia na bazie alg

•  Produkt ten nadaje się dla rolnictwa 
ekologicznego (certyfikat CU).

•  Polepsza jakość roślin.
•  Możliwość zastosowania jako 

odżywka dla liści.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 
4 ml Alga Bloom (1:250). Roztwór ten 
podawać przy każdym podlewaniu w 
fazie kwitnienia rośliny.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

 
 
top grow box.
Wszystkie składniki odżywcze 
potrzebne do uprawy na 1 m²

•  Produkt ten nadaje się dla rolnictwa 
ekologicznego (certyfikat CU).

•  Zawiera wyjątkowy produkt Green 
Sensation.

•  5 produktów w 1 pudełku

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

 
 
easy pack.
Wszystkie składniki odżywcze, 
których potrzebujesz dla 4 roślin 

•  Produkt ten nadaje się dla rolnictwa 
ekologicznego (certyfikat CU).

•  Zawiera nasz doskonały preparat 
pobudzający wzrost roślin typu 
„4 w 1” Green Sensation, który 
zapewnia niesamowitą fazę 
kwitnienia i wspaniały efekt 
końcowy.

•  3 produkty w 1 opakowaniu. 

Zawartość
 250 m Alga Grow
 250 ml Alga Bloom
 50 ml Green Sensation

 
 
starter set.
Wszystkie składniki odżywcze, 
których potrzebujesz dla 1 rośliny

•  Produkt ten nadaje się dla rolnictwa 
ekologicznego (certyfikat CU).

•  Idealny zestaw dla początkującego 
plantatora.

•  3 produkty w 1 zestawie.

Zawartość
50 ml  Alga Grow
50 ml  Alga Bloom
50 ml  Power Roots
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Torf to mokry i gąbczasty rodzaj gleby 
o niskiej zawartości tlenu, która składa 
się z obumarłych szczątków roślinnych. 
W normalnych warunkach szczątki 
te ulegają szybkiemu rozkładowi 
pod wpływem tlenu i działania 
bakterii. Zwłaszcza w wysokich 
temperaturach i w suchych warunkach 
dochodzi do szybkiego rozkładu. 
W mokrych i wilgotnych warunkach 
rozkład zachodzi jednak wolniej niż 
akumulacja, w wyniku czego zaczyna 
tworzyć się torf. Torf występuje przede 
wszystkim na wilgotnych obszarach 
w klimacie umiarkowanym. Dobrym 
tego przykładem jest właśnie Estonia. 
Estonia należy do krajów posiadających 
największe złoża torfu na świecie.
Poza tym torf z Estonii ma wysoką 
jakość. Inną zaletą jest również to, 
że obszary wydobycia w tym kraju 
bałtyckim są położone w bliskiej 
odległości do portów morskich, 
dzięki czemu torf można szybko 
transportować drogą morską do 
Holandii.

Powstawanie torfu
Pierwsze złoża torfu zaczęły tworzyć 
się około dziesięć do dwudziestu 
tysięcy lat temu. Na niżej położonych 
obszarach tworzyły się sadzawki 
porośnięte trzciną i inną roślinnością. 
Szczątki obumarłych roślin 
zaczęły tworzyć warstwę materiału 
organicznego. Z biegiem czasu 
sadzawki zamieniły się w moczary, 
które zaczęły porastać inne rośliny. 
Ostatecznie pozostała tylko jedna 
roślina, która przeżyła wszystkie inne: 
torfowiec magellański. Ta roślina 
bezkorzeniowa rośnie w górę, ale 
równocześnie cały czas obumiera 
w dolnej części. Ten obumarły i 
rozkładający się torfowiec 
tworzy warstwę torfu.  

Dzięki wyjątkowemu sposobowi 
wzrostu tego gatunku mchu tworzą się 
piękne „wzgórza” osiągające niekiedy 
grubość nawet dziesięciu metrów: są to 
tzw. „pola torfowe”.

Wydobycie torfu
Rozpoczęcie wydobycia torfu jest 
możliwe po upływie pięcioletniego 
procesu. Pola torfowe znajdują się 
najpierw pod wodą, więc należy je 
najpierw osuszyć. Zimą, kiedy warstwa 
wierzchnia jest zamarznięta i na 
pole może wjeżdżać ciężki sprzęt, 
specjalne maszyny rozpoczynają 
przygotowywanie specjalnych rowów. 
Usuwana jest również warstwa mchu 
i tworzone są ścieżki. Poprzez rowy 
wypływa woda z górnych warstw. Kiedy 
pole torfowe jest już wreszcie gotowe 
do eksploatacji, raz w roku ściągana 
jest warstwa wierzchnia o grubości od 
czterech do ośmiu centymetrów. 

Każdy rodzaj torfu ze swoimi 
wyjątkowymi właściwościami jest 
stosowany w ziemiach doniczkowych 
firmy Plagron. Często kombinacja 
dwóch rodzajów torfu jest ciekawa, 
ponieważ łączą się wtedy pozytywne 
właściwości obu z nich. Jeśli pole 
torfowe po dziesiątkach lat wydobycia 
staje się „puste”, zalewa się je wodą 
lub wykorzystuje pod uprawę roli. 
W dzisiejszych czasach w celu 
rekultywacji naturalnej flory i fauny na 
wyeksploatowanych polach torfowych 
na nowo sadzi się torfowiec  
magellański, aby powoli się one 
odtwarzały. Wszystko to jest 
niezwykłym i bardzo ciekawym 
procesem.

Różnice między naszymi glebami.

Ziemia Plagron to produkt wysokiej jakości. Torf i humus koprolitowy podlegają starannej selekcji. To samo dotyczy również 
nawozów. Napowietrzenie i zawartość tlenu są przy tym najważniejsze. Ziemie 100% NATURAL zawierają wysokogatunkowe 
organizmy glebowe. Dzięki ziemiom 100% TERRA możesz szybko rozpocząć uprawę w celu uzyskania najwyższych plonów. 
Konkretne różnice między wszystkimi ziemiami Plagron można wyraźnie zobaczyć w poniższej tabeli:

Punkt wzrostu

Wstępne 
nawożenie 6 tygodni 6 tygodni 6 tygodni nie 1 tydzień 3 tygodnie

Nawozy organiczne organiczne organiczne nie mineralne mineralne

Humus  
koprolitowy tak tak tak tak nie tak

Bat Guano tak nie nie nie nie nie

Struktura gruba gruba drobna drobna gruba/drobna gruba

Perliet tak tak tak nie oba oba

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

Czym jest biały torf?
Biały torf, nazywany również torfem mchowym, 
jest pozyskiwany z wierzchniej warstwy i składa 
się z żywej warstwy mchu, pod którą znajdują 
się obumarłe, ale jeszcze nie zhumifikowane 
szczątki mchu. Warstwa ta ma zazwyczaj 

grubość tylko kilku decymetrów.

biaty torf

torf prezjściouwy

czarny torf

Czym jest torf przejściowy?
Ten torf jest pozyskiwany z warstwy przejściowej 
oddzielającej torf biały od czarnego. Również 

właściwości tego rodzaju torfu można określić jako 
graniczne wobec białego i czarnego torfu.

Czym jest czarny torf?
Pod torfem białym i przejściowym znajduje  

się torf czarny. Jest to silnie zhumifikowana, 
słabo przepuszczalna warstwa torfu, która jest 

na stałe nasycona wodą. Warstwa ta ma  
7 od 9 do dziewięciu metrów grubości.

Pochodzenie naszego torfu.
Torf stosowany w ziemiach doniczkowych firmy Plagron pochodzi z torfowisk  
w Estonii. Kopalnie torfu Era w Märjamaa zajmują powierzchnię 350 hektarów,  
a kopalnie torfu (Kraver) Kalloveen Estonia w Viljandi zajmują powierzchnię  
850 hektarów.
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Wskazówka
Połącz produkty z podłożem 100% TERRA z 
zalecanymi dodatkami z harmonogramu wzrostu.

100% TERRA FAQ

Lubisz szybkie, łatwe i dobre rezultaty?  
Wybierz produkty 100% TERRA firmy Plagron.  
Ziemie doniczkowe i nawozy 100% TERRA 
zapewniają dużą elastyczność, co umożliwia  
prowadzenie upraw według własnego uznania.  
Produkty 100% TERRA można rozpoznać po  
czerwonej etykiecie.

Niezliczone możliwości łączenia
Styl uprawy 100% TERRA składa się z podłoży i odżywek 
podstawowych. Można je łączyć na nieskończenie 
wiele sposobów z produktami UNIVERSAL, które można 
rozpoznać po fioletowej etykiecie. Dodatki biologiczne 
wyróżniają się logo CU umieszczonym na opakowaniu.  
Jak widać na 100% TERRA harmonogram wzrostu, w celu  
uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy użycie preparatów 
Power Roots, Pure Zym, Green Sensation i Sugar Royal.

Czy trzeba regulować wartość pH, kiedy prowadzi się 
uprawy w oparciu o styl100% TERRA?
Tak, należy kontrolować wartość pH. Nawóz  
100% TERRA zawiera automatyczny bufor pH, 
dostosowany do standardowej wody kranowej. W 
wielu przypadkach wartość pH po dodaniu nawozu 
100% TERRA jest już prawidłowa, ale ponieważ woda 
kranowa jest wszędzie inna, należy samodzielnie 
sprawdzać, czy wartość pH roztworu nawozu wynosi 
mniej więcej 6,0. Jeśli nie, należy ją dostosować 
przy użyciu preparatów pH Plus lub pH Min.

Czym jest wartość EC?
Wartość EC to zawartość soli lub ilość 
substancji odżywczych w podłożu lub wodzie 
zasilającej. W zależności od tego im więcej 
soli (elektrolitów) jest obecnych w wodzie, 
woda lepiej przewodzi prąd elektryczny. 
Zwiększenie rzewodności służy jako miara 
do określania ilości soli rozpuszczonych 
w wodzie. Przewodność elektryczna 
jest wyrażana w mikrosiemensach na 
centymetr (µS/cm) lub milisiemensach na 
centymetr (mS/cm). 

 
5,5-6,5

pH  Wskazane dozowanie na 10 litrów wody. Stosuj odżywki przy każdym podlewaniu.
  Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,4 mS/cm. 

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!
  Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Ten harmonogram wzrostu dotyczy hodowli róźnego typu roślin kwitnących i owocujących, np. ukorzenionych sadzonek lub 
tygodniowych siewek. Czas trwania podanego okresu jest uzależniony od typu rośliny.

TYDZIEN/OKRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FAZA wzrost wzrost kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie zbiór

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - - tylko woda

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml tylko woda

terra bloom. - - - 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml tylko woda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - tylko woda

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - tylko woda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

lightmix. wartość EC 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 tylko woda

growmix. wartość EC - - - 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 tylko woda

lightmix.

growmix.

zalecane dodatki (UNIVERSAL)

Harmonogram wzrostu.
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100% TERRA

Terra Grow jest  
również bardzo 

odpowiednia dla roślin 
matecznych.

0,7-1,1
mS/cm

EC 
6-7

pH  
5,9-7,2

pH

lightmix.
substrat 
zapłodniony |  

Wydajne uprawy i nawożenie 
według własnego uznania

•  Zawiera ilość nawozów na 1 
tydzień, na szybki początek.

•  Szybkie ukorzenianie dzięki niskiej 
wartości EC.

•  Dostępny z perlite lub bez  
(nie perlite).

Stosowanie
Nawozić po pierwszym tygodniu.

Opakowanie
Worek 25 L & 50 L.

growmix.
substrat 
zapłodniony |  

Bezproblemowy wzrost na glebie 
uprzednio nawożonej

•  Wstępnie nawożona przez 3 
tygodnie wyrafinowana mieszanka 
substancji odżywczych.

•  Plantator decyduje o nawożeniu 
podczas trwania procesu 
kwitnienia.

•  Dostępny z perlite lub bez  
(nie perlite).

Stosowanie
Nawozić po 3 tygodniu.

Opakowanie
Worek 25 L & 50 L.

1,0-1,5
mS/cm

EC  
3-1-3

NPK  
2-2-4

NPK

terra grow.
podstawowy składnik  
odżywczy

Kompletny nawóz na potrzeby fazy 
wzrostu

•  Bezpośrednio przyswajalne.
•  Gwarantuje optymalny wzrost.
•  Odpowiednie dla wszystkich 

rodzajów nawadniania.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 5 ml Terra Grow 
(1:200). Roztwór ten podawać przy 
każdym podlewaniu w fazie wzrostu 
rośliny.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 1 L i puszka 5 L, 10 L 
& 20 L.

terra bloom.
podstawowy składnik  
odżywczy

Kompletny nawóz na potrzeby fazy 
kwitnienia

•  Bezpośrednio przyswajalne.
•  Gwarantuje optymalne kwitnienie i 

zawiązywanie owoców.
•  Odpowiednie dla wszystkich 

rodzajów nawadniania.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 5 ml Terra Bloom 
(1:200). Roztwór ten podawać 
przy każdym podlewaniu w fazie 
kwitnienia rośliny.

Opakowanie
Butelka 1 L i puszka 5 L, 10 L & 20 L.
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100% TERRA Punkt wzrostu

Rozpoznaj nieprawidłowości 
w nawożeniu.

Wapń
Niedobór wapnia będzie się objawiał
poprzez zniekształcone liście;  
krańce liści mogą się zwijać i  
zmieniać kolor.

Potas
W przypadku niedoboru potasu liście
zaczną żółknąć, ich krawędzie zaczną  
się zwijać i zmieniać kolor na  
brazowy.

   Azot
        Niedobór azotu objawia się poprzez
         żółknące liście. Proces rozpocznie się od
        dołu rośliny.

Żelazo
Niedobór żelaza można  
zaobserwować od szczytu rośliny,  
liście zaczną żółknąć i będą  
wyglądać blado.

Fosfor
W przypadku niedoboru fosforu,  
liście w dolnej części rośliny zmienią  
kolor na czerwono fi oletowy.

Więcej 
informacji:

 
 
top grow box.
Wszystkie składniki odżywcze 
potrzebne do uprawy na 1 m²

•  Szybkie i optymalne rezultaty.
•  Zawiera wyjątkowy produkt  

Green Sensation.
•  5 produktów w 1 pudełku.

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

 
 
easy pack.
Wszystkie składniki odżywcze, 
których potrzebujesz dla 4 roślin 

•  Szybkie i optymalne rezultaty.
•  Zawiera nasz doskonały preparat 

pobudzający wzrost roślin typu 
„4 w 1” Green Sensation, który 
zapewnia niesamowitą fazę 
kwitnienia i wspaniały efekt 
końcowy.

•  3 produkty w 1 opakowaniu. 

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

 
 
starter set.
Wszystkie składniki odżywcze, 
których potrzebujesz dla 1 rośliny

•  Szybkie i optymalne rezultaty.
•  Zawiera stymulator korzeni Power 

Roots.
•  3 produkty w 1 zestawie.
•  Idealny zestaw dla początkującego 

plantatora.

Zawartość
50 ml  Terra Grow
50 ml  Terra Bloom
50 ml  Power Roots
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Wskazówka
Połącz produkty z podłożem 100% COCO z  
zalecanymi dodatkami z harmonogramu wzrostu.

100% COCO FAQ

Chcesz prowadzić uprawy hydrologiczne  
na podłożu kokosowym? Wybierz produkty 
100% COCO firmy Plagron. Podłoża i nawozy 
100% COCO zapewniają łatwość, wygodę i  
stabilny poziom pH. Produkty 100% COCO 
można rozpoznać po pomarańczowej etykiecie.

Niezliczone możliwości łączenia
Styl uprawy 100% COCO składa się z podłoży 
i odżywek podstawowych. Można je łączyć na 
nieskończenie wiele sposobów z produktami  
UNIVERSAL, które można rozpoznać po fioletowej  
etykiecie. Dodatki biologiczne wyróżniają się logo  
CU umieszczonym na opakowaniu. Jak widać na  
100% COCO harmonogram wzrostu, w celu uzyskania  
najlepszych rezultatów zalecamy użycie preparatów  
Power Roots, Pure Zym, Green Sensation i Sugar Royal.

Harmonogram wzrostu.

Chcę rozpocząć uprawę roślin w systemie 
hydroponicznym. Dlaczego warto uprawiać w kokosie 
firmy Plagron 100 % COCO, zamiast używać wełny 
mineralnej lub podłoży kokosowych innych marek niż 
100% COCO firmy Plagron?

Wszystkie podłoża kokosowe firmy Plagron mają 
zagwarantowaną maksymalną wartość EC na poziomie 
0,14 mS/cm Daje to pewność, że uprawa prowadzona 
jest w najczystszym i najlepiej wypłukanym podłożu 
kokosowym, które można dostać obecnie na rynku.

Styl uprawy 100% COCO gwarantuje również, że 
w podłożu nie występują nagłe wahania wartości 
pH, podczas gdy w wełnie mineralnej i innych 
podłożach hydroponicznych może dochodzić do 
tego typu sytuacji.

Podłoża 100% COCO działają na zasadzie 
gąbki. Są one w stanie zatrzymać duże ilości 
wody a mimo to zachowują odpowiednie 
napowietrzenie co znacznie ułatwia 
utrzymanie odpowiedniej wilgotności.

 
5,5-6,5

pH

TYDZIEN/OKRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FAZA wzrost wzrost kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie zbiór

cocos a. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml tylko woda

cocos b. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml tylko woda

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - tylko woda

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - tylko woda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

wartość EC 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 tylko woda

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

zalecane dodatki (UNIVERSAL)

  Wskazane dozowanie na 10 litrów wody. Stosuj odżywki przy każdym podlewaniu.
  Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,4 mS/cm 

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!
  Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Ten harmonogram wzrostu dotyczy hodowli róźnego typu roślin kwitnących  
i owocujących, np. ukorzenionych sadzonek lub tygodniowych siewek.  
Czas trwania podanego okresu jest uzależniony od typu rośliny.
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100% COCO

 
6,1-7,4

pH  
6,3-7,7

pH 
6,5-7,9

pH

cocos premium.
substrat 
nie zapłodniony |  

Uprawa hydroponiczna ze stabilną 
wartością pH

•   Kompletnie zbuforowane podłoże 
ze stabilnym pH.

•   Gwarancja niskiej wartości EC.
•   Posiada znak jakości RHP.

Stosowanie
Przy każdym podlewaniu dodawaj 
odżywki i ustal wartość pH na 5,5-6,5.

Opakowanie
Worek 50 L.

plagron hydro 
cocos 60/40.
substrat 
nie zapłodniony |  

Uprawa hydrologiczna w oparciu o 
idealną mieszankę

•  Doskonały drenaż dzięki bryłkom 
gliny. 

•  W pełni zbuforowane włókna 
kokosowe zatrzymują wodę i 
substancje odżywcze. 

•  Gwarantowana niska początkowa 
wartość EC.

Stosowanie
Zacznij nawozić od pierwszego dnia.

Opakowanie
Worek 45 L.

plagron cocos 
perlite 70/30.
substrat 
nie zapłodniony |  

Uprawa hydroponiczna z 
przewiewną mieszanką

•  Kompletnie zbuforowany i 
orpóżniony.

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

• Szybki drenaż. 

Stosowanie
Zacznij nawozić od pierwszego dnia.

Opakowanie
Worek 50 L.

0,09-0,14
mS/cm

EC
0,06-0,09

mS/cm

EC
0,34-0,51

mS/cm

EC

029ST11 029ST11

 
6,1-7,4

pH  
6,1-7,4

pH

cocos slab.
substrat 
nie zapłodniony |  

Uprawa hydroponiczna ze stabilną 
wartością pH

•  Łatwe w użyciu.
•  Gwarancja niskiej wartości EC.
•  Posiada znak jakości RHP.

Stosowanie
Jeden Cocos Slab wystarcza na 3 do  
6 roślin. Przy każdym podlewaniu 
dodawaj odżywki i ustal wartość pH 
na 5,5-6,5.

Opakowanie
Kostka 12 L.

cocos brix.
substrat 
nie zapłodniony |  

Uprawa hydroponiczna ze stabilną 
wartością pH

•  Łatwy przewóz.
• Gwarancja niskiej wartości EC.
• Posiada znak jakości RHP.

Stosowanie
Jeden Cocos Brix zapewnia 7 litrów 
gotowego do użycia podłoża 
kokosowego. Przy każdym 
podlewaniu dodawaj odżywki i ustal 
wartość pH na 5,5-6,5.

Opakowanie
6 kawałków Cocos Brix.

cocos a. & cocos b.
podstawowy składnik  
odżywczy

Dwuskładnikowy nawóz dla fazy 
wzrostu i kwitnienia

•  Łatwo przyswajalne składniki 
odżywcze w szerokim zakresie pH.

•  Nie krystalizuje się w opakowaniu.
•  Zrównoważony nawóz dla zdrowych 

i zielonych roślin.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 4 ml Cocos A (1:250). 
Przy każdej dawce nawozu Cocos A  
stosować tę samą ilość nawozu 
Cocos B. Roztwór ten podawać przy 
każdym podlewaniu.

Opakowanie
Butelka 1 L i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

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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Stabilność podłoży kokosowych 
wskazuje na stopień rozbicia materiału 
organicznego. Ma to bezpośredni 
związek z wiekiem materiału, starsze 
kokosy zapewniają lepsze podłoże. 
Materiał organiczny jest korzystny, 
ponieważ pomaga utrzymać lekkie i 
przewiewne podłoże. Działa również 
jako zbiornik na składniki odżywcze 
i wodę. Rozkład torfu kokosowego, 
zwanego również pyłem kokosowym, 
zwiększa zdolność zatrzymywania wody 
przez produkt. Zasadniczo oznacza 
to, że podłoże może zatrzymać więcej 
wody i składników odżywczych do 
wykorzystania przez roślinę. Wyjaśnia 
to, dlaczego podlewać można rzadziej, 
a składniki odżywcze nie zostaną 
zmarnowane przez wypłukiwanie.  

Proces starzenia 
W podłożach kokosowych wykorzy-
stywana jest tylko włóknista 
łupina (zewnętrzna część orzecha 
kokosowego). Biały miąższ kokosowy 
zostanie usunięty i wykorzystany 
przez inne branże, takie jak przemysł 
spożywczy i kosmetyczny.  

Łupina kokosa składa się z dwóch 
składników: włókien i torfu. Torf 
kokosowy jest ciemną substancją 
proszkową, która jest produktem 
ubocznym ekstrakcji włókien. Podłoża 
kokosowe Plagron zawierają głównie 
torf kokosowy.  

Po uzyskaniu całego torfu kokosowego 
transportuje się go do dużych bunkrów 
magazynowych. Pozostanie w tych 
bunkrach do leżakowania przez co 
najmniej 6 miesięcy. Starzenie będzie 
się odbywać na czystej, betonowej 
posadzce. Aby mieć pewność, by 
piasek, chwasty i inne patogeny nie 
zanieczyściły torfu kokosowego, bunkry 
magazynowe są również otoczone 
wysokimi murami. Prawidłowe 
starzenie w korzystnych warunkach 
temperaturowych, tlenowych i 
wilgotnościowych powoduje znaczną 
poprawę właściwości torfu kokosowego. 

Torf kokosowy musi zostać przepłukany 
i zbuforowany w celu zagwarantowania 
wysokiej jakości podłoża. Odbywa się to 
poprzez przepłukanie torfu kokosowego 
świeżą wodą. Podczas tego procesu 
część sodu i potasu zostanie zastąpiona 
cząsteczkami wapnia i magnezu. 

Wielu dostawców podłoży kokosowych 
sprzedaje swój produkt po jednokrotnym 
przepłukaniu. Powodem, dla którego 
Plagron dostarcza najlepszej jakości 
podłoże kokosowe, jest to, że Plagron 
idzie krok dalej. Aby zapewnić najlepszą 
jakość, torf kokosowy jest wysyłany do 
Holandii, gdzie ponownie przechodzi 
proces buforowania.  Proces ten 
przebiega pod ścisłą kontrolą jakości. 

Punkt wzrostu

Od rośliny do produktu.
Plagron coco wywodzi się z palm rosnących na plantacjach palm w południowych 
Indiach. Setki hektarów palm produkuje orzechy kokosowe, które stanowią bazę 
podłoży kokosowych Plagron. 

Proces buforowania 
Proces buforowania to proces, w którym 
do podłoża dodawane są duże ilości 
wapnia i magnezu (patrz rysunek 1). 
Zapewni to wypłukanie całego sodu i 
potasu (patrz rysunek 2). Pozostawia 
to kokos bez cząsteczek sodu i potasu. 
Dodatnio naładowane cząsteczki 
wapnia i magnezu są wiązane z ujemnie 
naładowanymi strukturami kokosowymi 
(patrz rysunek 3). 

Dlatego wapń i magnez dodany do 
podłoża poprzez nawozy będą łatwo 
dostępne dla rośliny i unikniemy 
niedoborów składników odżywczych. 
Dopiero po pomyślnym zakończeniu 
tego procesu kokos jest pakowany i 
sprzedawany jako podłoże klasy A. 

Tę gwarantowaną jakość podkreśla 
znak jakości RHP. Po tych wszystkich 
krokach Plagron w sposób ciągły 
sprawdza jakość.  

Z każdej partii zostanie pobrana próbka. 
W celu kontroli jakości próbka zostanie 
przetestowana przez nasz dział Badań 
i Rozwoju, co oznacza, że pH, EC i 
objętość produktu spełniają wymagania 
specyfikacji. Wszystkie te starania mają 
na celu zapewnienie jak najlepszego 
podłoża.

Cocos Premium to nasze bazowe 
podłoże kokosowe, a także baza dla 
wszystkich innych naszych podłoży 
kokosowych. Jest dostępny w workach 
50 litrowych, jako metrowa płyta oraz 
w postaci sprasowanej. Oprócz tego 
Plagron oferuje dwa mieszane podłoża: 
Plagron Hydro Cocos 60/40 z 60% 
glinianych kamyków i 40% włókien 
kokosowych oraz Plagron Cocos Perlite 
70/30 z 70% włókien kokosowych  
i 30% perlitu. 

Włóknista 
upina

Otoczka 
nasiona

Miąższ i mleko 
kokosowe

Zewnętrzna 
warstwa

Jakość podłoży kokosowych Plagron potwierdza znak jakości 
RHP, który potwierdza następujące właściwości jakościowe: 
•  Zrównoważone proporcje sodu, potasu,  

wapnia i magnezu. 
• Brak piasku, chwastów i innych patogenów. 
• Stabilność fizyczna (nie ulega kompresji). 
• Doskonała zdolność zatrzymywania wody. 

Certyfikat RHP

Rysunek 1.

włókno 
kokosowe 

-

Ca2+

K+ K+

Na+ Na+

K+ K+

Na+ Na+

Mg2+

-

-

-

Rysunek 2.

włókno 
kokosowe 
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Rysunek 3.

włókno 
kokosowe 
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-

-

-
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Wskazówka
Połącz produkty100% HYDRO z Green Sensation.

100% HYDRO FAQ

Chcesz prowadzić uprawy hydrologiczne i 
mieć maksymalną kontrolę? Wybierz produkty 
100% HYDRO firmy Plagron. Podłoża i nawozy 
100% HYDRO zapewniają pełną kontrolę nad 
wartościami odżywczymi i poziomem pH.  
Produkty 100% HYDRO można rozpoznać po  
niebieskiej etykiecie.

Niezliczone możliwości łączenia
Styl uprawy 100% HYDRO składa się z podłoży 
i odżywek podstawowych. Można je łączyć na 
nieskończenie wiele sposobów z produktami  
UNIVERSAL, które można rozpoznać po fioletowej  
etykiecie. Dodatki biologiczne wyróżniają się logo  
CU umieszczonym na opakowaniu. Jak można  
stwierdzić na podstawie Harmonogramu Uprawy  
100% HYDRO, zalecamy Green Sensation dla uzyskania 
najlepszych rezultatów.

Dlaczego mówicie, że dzięki stylowi uprawy 100% HYDRO 
ma się maksymalną kontrolę?
Jest to spowodowane wieloma przyczynami:
1. Jako hodowca samodzielnie odpowiadasz za wartość pH
2. Jako hodowca samodzielnie ustalasz wartość 
odżywczą
3. Możesz korygować nieprawidłową wartość pH i EC 
w ciągu godziny poprzez przepłukiwanie. Następnie 
możesz ustawić wybraną przez siebie wartość 
pH i EC w podłożu. Jesteś więc w stanie bardzo 
precyzyjnie spełniać potrzeby, które ma wybrana 
przez Ciebie roślina.

Dlaczego polecacie styl uprawy 100% HYDRO 
tylko doświadczonym hodowcom?
W przypadku stylu uprawy 100% HYDRO 
hodowca samodzielnie określa istotne 
parametry, takie jak wartość pH i EC. Jeśli 
popełni się jeden błąd, można od razu spalić 
korzenie, a więc zniszczyć cały plon. Należy 
więc posiadać odpowiednie doświadczenie 
w zakresie pomiarów pH, kalibracji 
mierników pH oraz regulacji pH w zbiorniku 
wody zasilającej. Ponadto często korzysta 
się w takich przypadkach z instalacji 
nawadniających. Należy przy tym dobrze 
uważać, bo nieprawidłowo ustawiony 
zegar może spowodować przelanie lub 
wysuszenie roślin.

Harmonogram wzrostu.

 
5,5-6,5

pH

TYDZIEN/OKRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FAZA wzrost wzrost kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie kwitnienie zbiór

hydro a. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml tylko woda

hydro b. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml tylko woda

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml tylko woda

wartość EC 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 tylko woda

euro pebbles.

zalecane dodatek  (UNIVERSAL)

  Wskazane dozowanie na 10 litrów wody. Stosuj odżywki przy każdym podlewaniu.
  Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,4 mS/cm. 

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!
  Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Ten harmonogram wzrostu dotyczy hodowli róźnego typu roślin kwitnących  
i owocujących, np. ukorzenionych sadzonek lub tygodniowych siewek.  
Czas trwania podanego okresu jest uzależniony od typu rośliny.
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100% HYDRO

Wskazówka

• Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy należy już podlać 
rośliny, możesz wsadzić palec w ziemię doniczkową. 
Wierzchnia warstwa wysycha najszybciej na 
skutek kontaktu z powietrzem. Sprawdzenie ziemi 
kilka centymetrów pod powierzchnią daje lepszy 
obraz wilgotności gleby.

• Miernik wilgotności pozwala wyraźnie określić, 
kiedy należy podlać roślinę. Tego rodzaju 
urządzenia można kupić za niewielkie 
pieniądze w centrach ogrodniczych.

• Otwory na dnie doniczki sprawiają, że 
nadmiar wody może swobodnie wypłynąć. 

 
6,8-8,3

pH

euro pebbles.
substrat 
nie zapłodniony |  

Hydroponiczne podłoże dla 
najwyższej wydajności

•  Czystsze i bardziej jędrne, niż 
porównywalne produkty.

•  Duża pojemność wodna i 
rewelacyjna gospodarka tlenowa.

•  Nadaje się do systemów 
recyrkulacji.

Stosowanie
Przy każdym podlewaniu dodawaj 
odżywki i ustal wartość pH na 5,5-6,5.

Opakowanie
Worek 10 L & 45 L.

0,5-0,8
mS/cm

EC

hydro a. & hydro b.
podstawowy składnik  
odżywczy

Dwuskładnikowy nawóz dla fazy 
wzrostu i kwitnienia

•  Całkowita kontrola nad nawożeniem 
i wartościami pH.

•  Bardzo skoncentrowany, a więc 
ekonomiczny w użyciu.

•  Nie ulega krystalizacji w 
opakowaniu.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 2,5 ml Hydro A (1:400). 
Przy każdej dawce nawozu Hydro A  
stosować tę samą ilość nawozu 
Hydro B. Roztwór ten podawać przy 
każdym podlewaniu.

Opakowanie
Butelka 1 L i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

hydro b

1,4%

MgO
1-3-6

NPK
hydro a

3-0-1

NPK
4,2%

Ca
 0,4%

MgO

Rośliny pobierają wodę z gleby. Kiedy woda paruje przez 
aparaty szparkowe w liściach, w komórkach występują różne 
stężenia wody. Sprawia to, że woda z gleby przemieszcza się 
przez korzenie, łodygę i liście z jednej komórki do drugiej, 
aż wszystkie komórki rośliny znów zawierają odpowiednią 
ilość wody. To zjawisko nazywa się parciem korzeniowym. 
Jest to możliwe w wyniku oddziaływania otoczenia. Światło 
słoneczne, temperatura, wilgotność powietrza i wiatr 
stymulują parowanie wody przez liście. Podłoże lub gleba 
decydują o ilości wody dostępnej dla rośliny.

Poza tym zapotrzebowanie na wodę jest zależne od 
samej rośliny. Gatunek, wielkość, wiek i ogólny stan 
zdrowia rośliny mają wpływ na jej zapotrzebowanie na 
wodę. Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie: ile 
wody potrzebuje moja roślina?

Jak często mogę ponownie używać  
Euro Pebbles?
Euro Pebbles można wykorzystywać 
ponownie przez wiele lat. Po zbiorze 
należy namoczyć Euro Pebbles na 
24 godziny w roztworze z dodatkiem 
Pure Zym o wartości pH wynoszącej 
5,5. Następnie należy przepłukać je 
dokładnie roztworem zasilającym z 1 ml 
preparatu Hydro A&B na litr o wartości 
pH wynoszącej 5,5.

Punkt wzrostu

Ile wody dokładnie muszę 
dawać mojej roślinie?

FAQ

Wskazówka
Warstwa Euro Pebbles na dnie doniczki umożliwia dodatkowy 

drenaż i chroni roślinę przed przelaniem.
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UNIVERSAL FAQ

Firma Plagron oferuje szeroki asortyment 
dodatków. Produkty z serii UNIVERSAL można 
stosować przy wszystkich podłożach i łączyć 
ze wszystkimi nawozami. Universal produkty 
są podzielone na : wzmacniaczy, amplifikatory, 
kontrola, uzupełnienie substratu, kiełkowanie  
produkty. Każdy typ produktu można rozpoznać  
po powtarzającej się ikonce, np. gwiazdce.  
Dodatki biologiczne wyróżniają się logo CU  
umieszczonym na opakowaniu. Produkty UNIVERSAL 
można rozpoznać po fioletowej etykiecie.

Jak najlepiej dodawać preparat Green Sensation do 
roztworu zasilającego?
Na 1 litr wody należy dodawać maksymalnie 1 ml 
Green Sensation (1:1000). Następnie dodaj nawóz 
podstawowy, aż do osiągnięcia pożądanej wartości  
EC.

Do którego momentu mogę stosować preparat  
Power Roots?
W zasadzie od początku fazy kwitnienia roślina 
powinna mieć odpowiednią ilość korzeni, aby 
miała wystarczająco dużo energii na kwitnienie. 
Podawanie preparatu Power Roots należy więc 
zakończyć po trzecim tygodniu kwitnienia.

green sensation. 4 w 1: Polepsza kwitnienie, odporność, stan podłoża i plony.

sugar royal. Poprawia smak i skraca czas uprawy.

power roots. Stymuluje rozwój korzeni i zwiększa odporność.

pure zym. Lepsza asymilacja substancji odżywczych.

vita race. Żelazo w sprayu dla fazy wzrostu i kwitnienia.

vita start. Dolistne odżywianie siewek, sadzonek i roślin macierzystych.

pk 13-14. Dla bardziej zwięzłych i twardych owoców.

silic rock. Poprawia wydajność roślin.

fish force. Dla szybkiego wzrostu, zielonych liści i większej odporności.

start up. Kompletna odżywka przyspieszająca wzrost ze stymulatorem ukorzeniania.

ph plus. Zwiększa wartość pH wody zasilającej.

ph min. Zmniejsza wartość pH wody zasilającej.

lemon kick. Zmniejsza wartość pH naturalnie.

calmag pro. Doskonała baza dla wody RO i miękkiej.

calcium kick. Zwiększa wartość pH i polepsza strukturę gleby.

bat guano. Nawóz z odchodów nietoperzy zapewniający najlepszy zapach i smak.

supermix. Kompletny nawóz dla rozwoju flory glebowej.

mega worm. Humus koprolitowy stymulujący rozwój flory glebowej.

perlite. Do napowietrzania podłoża i lepszego drenażu.

seedbooster plus. Nawóz na potrzeby pierwszej fazy życia rośliny.

seeding & cutting soil. Zdrowy start dla nasion i szczepek.

seedbox. Kompletny zestaw dla bezpiecznego kiełkowania nasion.

4-in-1

amplifikator |  

kontrola |  

uzupełnienie substratu |  

kiełkowanie
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0-9-10

NPK

green sensation.
dodatek

4 w 1: Polepsza kwitnienie, 
odporność, stan podłoża i plony

• 4 efekty w 1.
• Ekonomiczny w użyciu.
• Wysoka jakość.
• Łatwe użycie.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 1 ml Green Sensation 
(1:1000). Ten produkt stworzono z 
specjalnie na potrzeby stosowania od 
czwartego tygodnia fazy kwitnienia.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

UNIVERSAL

Green Sensation wywołuje stres solny u 
roślin?

Jeśli zasolenie podłoża jest zbyt 
wysokie, zwiększa potencjał 
osmotyczny rośliny. Dzieje się tak 
dlatego, że skupienie soli czerpie 
wilgoć z rośliny przez glebę. 
W rezultacie roślina doznaje 
stresu solnego. Odruch rośliny 
to zapobieganie wysychaniu, 
w odpowiedzi tworzy zatem i 
zatrzymuje dodatkowe elementy 
organiczne i substancje stałe, 
takie jak minerały, cukry i 
związki aromatyczne. To 
dalej podwyższa potencjał 
osmotyczny rośliny, dzięki 
czemu woda powraca do jej 
komórek. Z kolei produkt 
końcowy staje się dużo 
bardziej skoncentrowany. 
Preparat Green Sensation 
zawiera substancje, które 
pobudzają ten stres 
solny. 

Czy wiesz, że?

Używając Green Sensation nie musisz 
używać nawozu PK, wzmacniacza, 
boostera ani enzymów.

Czy wiesz, że?

4 efekty w 1.

Green Sensation jest niezbędny 
dla każdego plantatora. Oprócz 
tego, że jest prosty w użyciu i 
bardzo opłacalny, łączy w sobie 
cztery efekty w jednej butelce. 

• Poprawia kwitnienie
Aby uzyskać najlepszy wynik 
końcowy, roślina potrzebuje w 
fazie kwitnienia więcej fosforu 
(P) i potasu (K). Green Sensation 
zapewnia idealny stosunek PK, aby 
zagwarantować najlepszy efekt 
końcowy uprawy.

• Zwiększa odporność
Green Sensation wspomaga u 
roślin rozwój mocniejszych ścian 
komórkowych i większej ilości 
materiału organicznego. Sprawia to, 
że Twoja roślina jest bardziej jędrna 
i wytrzymała, co jest niezbędne dla 
dobrego wyniku końcowego.

• Poprawia glebę
Green Sensation zawiera składniki, 
które stają się aktywne w glebie 
wokół korzeni rośliny. 

• Maksymalizuje wydajność
Green Sensation zapewnia, że 
przepływ soków w roślinie zasilony 
jest odpowiednimi składnikami 
odżywczymi, aby rozpocząć procesy 
prowadzące do najlepszych plonów.
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W takim razie 
zdecydowanie 
powinieneś wypróbować 
złotą kombinację: Green 
Sensation + Sugar Royal. 
Oba już same w sobie są 
świetnymi produktami, ale 
w połączeniu dają rezultaty, 
które Cię zachwycą.  

Green Sensation to doskonały 
preparat pobudzający wzrost 
roślin typu „4 w 1”, który można 
stosować w każdym stylu uprawy, 
gwarantując najwyższe plony. 
Poprawia kwitnienie, odporność, 
glebę i plony. Green Sensation 
oszukuje roślinę, aby uwierzyła, 
że musi wytworzyć większą masę 
roślinną, aby mogła pobierać więcej 
wody z gleby. Prowadzi to do cięższych i 
większych owoców i kwiatów.  

Jeśli dodasz Sugar Royal razem z Green 
Sensation, osiągniesz niesamowity smak. 
Sugar Royal to produkt aminokwasowy, który 
poprawia smak Twoich plonów i przyspiesza 
wzrost Twojej rośliny. Sugar Royal zawiera 
specjalny składnik, który wywołuje efekt 
zagrożenia suszą. To zagrożenie sprawia, 
że roślina przechodzi w tryb przetrwania. W 
konsekwencji chce złapać pyłek i ma na to 
tylko jeden sposób: wytworzyć więcej żywicy. Ta 
zwiększona produkcja żywicy daje znacznie lepszy 
smak produktu końcowego. 

Poszukujesz najlepszego 
smaku i najwyższych  
plonów?

 
9-0-0

NPK

sugar royal.
dodatek | amplifikator |  

Poprawia smak i skraca czas 
uprawy

•  Znakomity zapach i smak roślin.
•  Skrócony czas uprawy.
•  Bogaty w aminokwasy.

Dawkowanie i stosowanie
Przed użyciem pojemnik dobrze 
wstrząsnąć. Na 1 litr wody dodawać 
maksymalnie 1 ml Sugar Royal 
(1:1000). Używaj tego roztworu 
odżywiającego od drugiego tygodnia 
fazy wzrostu, za każdym razem,  
kiedy podlewasz swoje rośliny. 

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

 
0-0-2

NPK

power roots.
dodatek | amplifikator |  

Stymuluje rozwój korzeni i 
zwiększa odporność

•  Szybki i energiczny rozwój korzeni.
•  Szybka regeneracja po 

przeszczepieniu.
•  Polepsza wchłanianie składników 

odżywczych i strukturę gleby.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 1 ml Power Roots 
(1:1000). Roztwór ten stosować przy 
każdym podlewaniu do trzeciego 
tygodnia kwitnienia włącznie.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.
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UNIVERSAL

 
0-5-8

NPK

pure zym.
dodatek | amplifikator |  

Lepsza asymilacja substancji 
odżywczych

•  Chroni przed odkładaniem się 
szkodliwych soli.

•  Zwiększa zdolność absorpcji tlenu.
•  Szybkie wchłanianie składników 

odżywczych dla silnego rozwoju i 
kwitnienia

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 1 ml Pure Zym (1:1000). 
Stosuj ten roztwór zasilający w 
całym okresie upraw przy każdym 
podlewaniu.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L 
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

vita race.
dodatek | amplifikator |  

Żelazo w sprayu dla fazy wzrostu i 
kwitnienia

•  Stymuluje produkcję chlorofilu.
•  Stymuluje oraz przyspiesza rozwój i 

kwitnienie.
•  Wzmacnia odporność.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 5 ml Vita Race (1:200). 
Roztworem tym opryskiwać roślinę 
co tydzień do trzeciego tygodnia fazy 
kwitnienia włącznie.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L
i puszka 5 L.

8%

Fe

silic rock.
dodatek | amplifikator |  

Poprawia wydajność roślin

•  Poprawia pobieranie fosforu, 
wapnia i mikroelementów.

•  Wzmacnia ściany komórek w celu 
poprawy odporności. 

Dawkowanie i stosowanie
Przed użyciem pojemnik dobrze 
wstrząsnąć. Na 1 litr wody 
dodawać maksymalnie 1 ml Silic 
Rock (1:1000). Stosuj ten roztwór 
zasilający w całym okresie upraw 
przy każdym podlewaniu.

Opakowanie
Butelka 250 ml, 500 ml & 1 L.

 
1,5-0-1,7

NPK
1,0%

SiO2 
6-0-3

NPK

vita start.
dodatek | amplifikator |  

Dolistne odżywianie siewek, 
sadzonek i roślin macierzystych

•  Stymuluje rozgałęzianie i 
owocowanie.

•  Nadaje się również dla roślin 
matecznych.

•  Stymuluje produkcję chlorofilu.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 1 ml Vita Start (1:1000). 
Roztwór ten podawać co tydzień.

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml & 1 L.

CU 804148
INPUT: Organic EU

 
0-13-14

NPK

pk 13-14.
dodatek | amplifikator |  

Dla bardziej zwięzłych i twardych 
owoców

•  Stymuluje oraz przyspiesza rozwój i 
kwitnienie.

•  Sprawia, że kwiaty stają się bardziej 
zwarte.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 2 ml PK 13-14 (1:500). 
Roztwór ten podawać przy każdym 
podlewaniu w fazie kwitnienia.

Opakowanie
Butelka 250 ml, 500 ml & 1 L  
i puszka 5 L, 10 L & 20 L.

NOWE!

fish force.
dodatek | amplifikator |  

Dla szybkiego wzrostu, zielonych 
liści i większej odporności

•  Stymuluje oraz przyspiesza rozwój.
•  Nadaje się również dla roślin 

matecznych.
•  Stymuluje produkcję chlorofilu.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 10 ml Fish Force 
(1:100). Roztwór ten podawać co 
tydzień.

Opakowanie
Butelka 500 ml & 1 L i puszka 5 L.

 
3-6-2

NPK
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3-1-3

NPK

start up.
dodatek | amplifikator |  

Kompletna odżywka 
przyspieszająca wzrost ze 
stymulatorem ukorzeniania

•  Umożliwia tworzenie silnych 
korzeni.

•  Stymuluje formowanie kwiatów i 
owoców.

•  Stymuluje produkcję chlorofilu.

Dawkowanie i stosowanie
Na 1 litr wody należy dodawać 
maksymalnie 7 ml Start Up (1:150). 
Roztwór ten podawać co tydzień w 
fazie wzrostu rośliny. 

Opakowanie
Butelka 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L i puszka 5 L.

 
0-0-25

NPK

ph plus.
dodatek | kontrola |  

Zwiększa wartość pH wody 
zasilającej

•  Zapewnia prawidłowe twardnienie 
roślin.

•  Może być stosowany w fazie 
wzrostu i kwitnienia.

•  Odpowiedni do wszystkich rodzajów 
nawadniania.

Dawkowanie i stosowanie
Dodawać pH Plus w dawkach 0,5 ml  
na litr wody (1:2000), za każdym 
razem mierząc wartość pH.

Opakowanie
Butelka 500 ml & 1 L.

ph min.
dodatek | kontrola |  

Zmniejsza wartość pH wody 
zasilającej

•  Ma działanie rewitalizujące.
•  Może być stosowany w fazie 

wzrostu i kwitnienia.
•  Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

nawadniania.

Dawkowanie i stosowanie
Dodawać pH Min w dawkach 0,5 ml  
na litr wody (1:2000), za każdym 
razem mierząc wartość pH.

Opakowanie
Butelka 500 ml & 1 L.

lemon kick.
dodatek | kontrola |  

Zmniejsza wartość pH naturalnie

•  Nie ma wpływu na wartość EC.
•  Trzykrotnie bardziej skuteczny od 

innych regulatorów pH.
•  Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

nawadniania.

Dawkowanie i stosowanie
Dodawać Lemon Kick w dawkach  
0,5 ml na litr wody (1:2000), za 
każdym razem mierząc wartość pH.

Opakowanie
Butelka 500ml i 1 L & puszka 5 L.

calcium kick.
dodatek | kontrola |  

Zwiększa wartość pH i polepsza 
strukturę gleby

•  Zawiera wysokie stężenie magnezu 
i pierwiastków śladowych.

•  Polepsza strukturę gleby.
•  Nie ma wpływu na wartość EC.

Dawkowanie
Gleba otwarta: 5 - 12 kg na 100 m2.
Ziemia doniczkowa: 2,5 - 5 kg na 
1.000 litrów ziemi doniczkowej.

Opakowanie
Wiadro 5 kg.

 
0-43-0

NPK  
40%

CaO
1%

MgO
CU 804148
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calmag pro.
dodatek | kontrola |  

Doskonała baza dla wody RO i 
miękkiej 

•  Idealny do stosowania z lampami 
LED.

•  Wzmacnia ściany komórkowe i 
zwiększa odporność.

•  Wspiera rozwój korzeni i pobieranie 
składników odżywczych.

Dawkowanie i stosowanie
Dodawaj maksymalnie 1 ml CalMag 
Pro na 1 litr wody (1:1000). Stosuj 
ten roztwór podczas każdego 
podlewania.

Opakowanie
Butelka 500 ml & 1 L i puszka 5 L,  
10 L & 20 L.

 
5-0-0

NPK
4,1%

Ca
2%

Mg
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Punkt wzrostu Wskazówka
Zmieszaj Mega worm, Supermix lub Bat Guano  
z wierzchnią warstwą gleby w swoim ogrodzie, 

aby polepszyć jej strukturę i zwiększyć zawartość 
substancji organicznych.

Daniele prowadzi Habanero’s Farm (Vanzo, 
Włochy), na której uprawia wysokiej jakości 
papryki na potrzeby swojej restauracji z 
pikantnymi daniami.

„Farma habanero i Plagron dzielą te same 
podejście do jakości i troskę o produkt końcowy. 
Po wypróbowaniu wielu różnych podłoży i 
nawozów, wybrałem Plagron ze względu na 
doskonałą wydajność i jakość produktów. Na 
farmie habanero chcę korzystać tylko z najlepszych 
materiałów. Używam wielu produktów Plagron, na 
potrzeby każdej fazy życia roślin. Seedbooster we 
wczesnej fazie. Jako podłoży używam Lightmix i 
Growmix, z dodatkiem perlitu. W przypadku nawozów 
preferuję Terra Grow i Terra Bloom w połączeniu z 
Power Roots i Green Sensation dla mocnego 
kwitnienia i zawiązywania owoców”.

Doświadczenia  
użytkownika  
Plagron.

Wskazówka
•  Zapewnij roślinie odpowiednio dużo miejsca do wzrostu. Dzięki temu 

może ona optymalnie się rozwijać.

•  Dostosuj wielkość doniczki do wielkości rośliny. Kiedy roślina jest zbyt 
mała, podłoże nie może utrzymać odpowiedniej ilości wody (zasilającej)  
na potrzeby rośliny.

supermix.
dodatek 
uzupełnienie substratu |  

Kompletny nawóz dla rozwoju flory 
glebowej

•  Zawiera wszystkie nawozy w 
optymalnych proporcjach.

•  Stymuluje rozwój organizmów 
glebowych.

•  Wzmacnia odporność.

Dawkowanie
Gleba otwarta: 1 litr na 10 - 20 m2.
Ziemia doniczkowa: 25 - 50 litrów na 
1.000 litrów ziemi doniczkowej.

Opakowanie
Doniczka 1 L, wiadro 5 L i worek 25 L.

bat guano.
dodatek 
uzupełnienie substratu |  

Nawóz z odchodów nietoperzy zape
wniający najlepszy zapach i smak

•  Wzmacnia zapach i smak.
•  Stymuluje rozwój i kwitnienie.
•  Polepsza rozwój organizmów 

glebowych.

Dawkowanie
Gleba otwarta: 20 kg na 100 m2.
Ziemia doniczkowa: 30 kg na  
1.000 litrów ziemi doniczkowej.

Opakowanie
Doniczka 1 kg, wiadro 5 kg i worek  
20 kg.

perlite.
dodatek 
uzupełnienie substratu |  

Do napowietrzania podłoża i 
lepszego drenażu

•  Skutecznie utrzymuje wodę i tlen.
•  Utrzymuje stałą jakość i jest wolny 

od drobnoustrojów.
•  Zapewnia idealne proporcje wody i 

powietrza.

Dawkowanie
10 - 35% Perlitu wymieszać z ziemią.

Opakowanie
Worek 10 L & 60 L.

mega worm.
dodatek 
uzupełnienie substratu |  

Humus koprolitowy stymulujący 
rozwój flory glebowej

•  Zapewnia szybkie kiełkowanie 
nasion.

•  Umożliwia tworzenie silnych 
korzeni.

•  Stymuluje wzrost.

Dawkowanie
Gleba otwarta: 1 litr na 3 - 5 m2.
Ziemia doniczkowa: 100 - 200 litrów 
na 1.000 litrów ziemi doniczkowej.

Opakowanie
Doniczka 1 L, wiadro 5 L i worek 25 L.

 
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
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Pomocnicze informacje

Share your growth!
#growlegendary

 
5-4-7

NPK  
5,3-6,4

pH

seedbooster plus.
kiełkowanie

Nawóz na potrzeby pierwszej 
fazy życia rośliny

 •  Znacznie przyspiesza proces 
wzrostu.

•  Zapewnia roślinom wszystkie 
niezbędne składniki odżywcze.

Dawkowanie i stosowanie
Dodawać 7 kropli Seedbooster 
Plus na 1 litr wody. Tego roztworu 
do nawożenia należy używać do 
nawilżania nasion do momentu 
kiełkowania.

Opakowanie
Butelka 10 ml.

seeding & cutting soil.
kiełkowanie

Zdrowy start dla nasion i szczepek

•  Stworzony specjalnie dla wrażliwych 
sadzonek i szczepek.

•  Szybki i silny rozwój korzeni.
•  Ma bardzo niską wartość EC i optymalną 

wartość pH.

Stosowanie
Posadź sadzonki i szczepki w doniczce 
wypełnionej Seeding & Cutting Soil.

Opakowanie
Worek 25 L.

seedbox.
kiełkowanie

Kompletny zestaw dla bezpiecz
nego kiełkowania nasion

•  Doskonały zestaw startowy dla 
każdego hodowcy.

•  Każdy zestaw Seedbox zawiera 
250 ml preparatu Seedbooster.

Zawartość
Pojemnik hodowlany.
12 podkładek stymulujących
kiełkowanie.
250 ml Seedbooster.
Instrukcja w 12 językach.

0,3-0,5
mS/cm

EC

Działem obsługi klienta
Martwisz się czymś w kontekście upraw? Zawsze możesz skontaktować się z naszym 
działem obsługi klienta. Odpowiemy na każde pytanie na temat upraw wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, naszych produktów i wiele innych. Z naszym biurem obsługi 
klienta można skontaktować się wysyłając maila na adres: servicedesk@plagron.com 
lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pomożemy Ci stać się ikoną wśród 
hodowców!

Kalkulator harmonogramu upraw
Rozpoczynasz nową uprawę i szukasz kompleksowego i dostosowanego do Twoich 
potrzeb harmono-gramu upraw? Wykorzystaj nasz Kalkulator harmonogramu upraw!

Selektor produktów
Dopiero zaczynasz przygodę z Plagronem lub planujesz mieć większe plony czy rośliny 
o lepszym sma-ku? Wypełnij nasz Selektor produktów. Pomoże Ci sprawdzić, który 
sposób upraw i produkty najle-piej pasują do efektów, jakich oczekujesz.

Lokalizatora sklepów
Jeśli nie możesz znaleźć w pobliżu sklepu, który dystrybuuje nasze produkty, skorzystaj 
z Lokalizatora sklepów. Wpisz swoją lokalizację, a my wskażemy Ci najbliższy sklep 
sprzedający nasze produkty.

www.plagron.com
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