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Plagron to godny zaufania producent i ogólnoświatowy dostawca 
wysokojakościowych produktów biologicznych. Jesteśmy czołową fi rmą na 
rynku i oferujemy bogaty asortyment podłoży, nawozów i dodatków. Po-
nad dwadzieścia lat doświadczenia sprawia, że z małego przedsiębiorstwa 
zajmującego się hodowlą dżdżownic staliśmy się międzynarodową fi rmą, 
która zalicza się do czołówki tego sektora rynku. W naszym własnym la-
boratorium w holenderskiej miejscowości Ospel na dużą skalę rozwijamy 
różne rodzaje produktów. Tam również znajdują się nasze zakłady produk-
cyjne.

Dla każdego hodowcy

Ważne dla nas jest, aby dobra jakość była dostępna dla szerokiego grona 
odbiorców. Plagron jest dla każdego: od początkujących hodowców po 
doświadczonych specjalistów. Plagron jest Twoim idealnym partnerem - 
niezależnie od tego, czy szukasz najlepszych podłoży, nawozów czy po-
rad. Cały czas dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Ci najlepszą 
wydajność upraw. 

Najlepsze osiągnięcia

Obfi te zbiory, dobry stosunek ceny do jakości, łatwe w użyciu rozwiązania 
na potrzeby konkretnych systemów oraz dobra obsługa to rzeczy, które 
wyróżniają nas spośród innych. Oczywiście nasz sukces zawdzięczamy 
również doświadczeniu zdobytemu w dziedzinie rozwoju najlepszych nawo-
zów biologicznych na potrzeby rolnictwa, ogrodnictwa, boisk sportowych, 
pól golfowych i zieleni publicznej. Najważniejsze jest jednak to, że również 
Ty możesz korzystać z tego doświadczenia. Plagron chce być marką 
wykorzystywaną przez hodowców i zapewniającą im odpowiednie porady 
w celu wspólnego osiągania najlepszych rezultatów.

Katalog produktów

W niniejszym katalogu znajdziesz wszystkie produkty fi rmy Plagron. Są 
one jasno pogrupowane w określonych kategoriach. Możesz tu przeczytać 
o działaniu i zaletach poszczególnych produktów, ale także o ich dozo-
waniu i składzie. Znajdziesz tu również szczegółowe informacje na te-
mat kategorii (100% BIO, 100% TERRA, 100% COCO, 100% HYDRO i 
UNIVERSAL), a także przyporządkowane do nich Grow Schedules. Nas-
ze produkty są dostępne w sklepach na całym świecie. Chcesz znaleźć 
najbliższy punkt sprzedaży? Skontaktuj się z nami. Więcej informacji 
można znaleźć również na naszej stronie internetowej: www.plagron.com

Plagron je spolehlivý výrobce a celosvětový dodavatel vysoce kvalitních 
organických produktů. Podnik udávající tón v oblasti široké škály substrátů, 
hnojiv a přísad. Více než dvacet let zkušeností nám zajistilo, že jsme z 
malé farmy na produkci žížal rozrostli na mezinárodní společnost, která 
patří ke špičce na trhu. V naší vlastní laboratoři v nizozemském Ospelu 
vyvíjíme ve velkém měřítku různé typy produktů. Také se zde nacházejí 
výrobní závody.

Pro každého pěstitele

Pro nás je důležitá dobrá kvalita a její přístupnost široké veřejnosti. Plagron 
je zde pro každého, od pěstitele nováčka až po zkušené odborníky. Ať už 
se týká nejlepších substrátů či hnojiv nebo dobré rady, Plagron je tvým 
ideálním partnerem. Neustále se plně v práci zasazujeme pro to, abychom 
ti umožnili ty nejlepší pěstitelské výkony.

Špičkové výkony

Odlišujeme se vysokými výnosy, dobrým poměrem ceny a kvality, systé-
mem specifi ckých a při aplikaci snadných řešení a také dobrými službami. 
Samozřejmě, že za velký náskok vděčíme našim zkušenostem ve vývoji 
těch nejlepších organických hnojiv pro zemědělství a zahradnictví, sporto-
vní a golfová hřiště i veřejné parky. A je na tom výborné to, že i ty z toho 
můžeš těžit. Plagron chce být značkou, kterou pěstitelé pro dosažení 
nejlepších výsledků nejen sami využívají, ale rádi ji doporučí dále.

Katalog výrobků

V tomto katalogu nalezneš všechny výrobky Plagronu přehledně 
uspořádané do kategorií. Dočteš se nejen o účinku a výhodách každého 
výrobku, ale i o dávkování a složení. Také nalezneš podrobné informace 
o kategoriích (100% BIO, 100% TERRA, COCO 100%, 100% HYDRO a 
UNIVERSAL) a uvádíme i příslušná schémata Grow Schedules. Naše 
výrobky jsou k dostání v obchodech po celém světě. Víš, kde se nachází náš 
nejbližší obchod? Prosím, kontaktuj nás. Pro více informací doporučujeme 
navštívit naše podrobné webové stránky: www.plagron.com

PL CZ
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Once you get a taste 
of it, you never want 
anything else than

Get the highest yields 
you can only dream 
of with

100% BIO

100% TERRA

p. 8 - 19

p. 20 - 29

Create your own
growth and bloom
paradise with

100% COCO

p. 30 - 39

Every growth phase
gets an extra push 
with

If you are a control 
freak you will fall 
in love with

100% HYDRO

UNIVERSAL

p. 40 - 47

p. 48 - 66
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additive | booster | 

green sensation.   52

additives | stimulator | 

power roots. (roots)  53
vita race. (phyt-amin)  54
pure enzym. (enzymes)  55
start up.   56
vita start. (cropspray)   56
fi sh force. (emulsja rybna / rybí emulze) 57
sugar royal.   57
pk 13-14.  58

additives | protection | 

mighty neem. (neem oil) 58
micro kill. (preventive concentrate)  59
diamond shield. (bio protect) 59
seedbooster plus. 60

additives | ph control | 

ph plus.  61
ph min.  61
lemon kick. (kwas cytrynowy / kyselina citrónová) 62
calcium kick. (wapń / vápník) 62

additives | substrate complement | 

mega worm. (humus koprolitowy / přírodní červí) 63
bio supermix. 63
bat guano.  64
perlite.  64

start 

seeding & cutting soil.  65
seedbox. 66

UNIVERSAL  48-66

product catalogue  what’s new?

WHAT’S NEW? WHAT’S NEW?

Plagron, Twój partner dla lepszego wzrostu, kwitnienia i zbiorów, ma za sobą 
gruntowne zmiany. Zmianie uległy nie tylko opakowania, ale odświeżony 
został także nasz styl fi rmowy. Wystarczy tylko popatrzeć na nasz katalog 
produktów lub naszą nową stronę internetową, plakaty, reklamy, billboardy, 
zapalniczki, stanowiska targowe, schematy upraw czy banery.

Wybierz i połącz 

U podstaw tych znaczących zmian stoi wyraźny podział naszych produk-
tów na kategorie. Nasze podłoża, nawozy i dodatki podzieliliśmy na pięć 
kategorii oznaczonych różnymi kolorami: 100% BIO (zielony), 100% TERRA 
(czerwony), 100% COCO (pomarańczowy), 100% HYDRO (niebieski) 
oraz UNIVERSAL (fi oletowy). Kolory te widać na wszystkich naszych 
materiałach: od opakowań po katalog. Najlepsze w nowym podziale jest 
to, że najpierw wybiera się styl uprawy (100% BIO, 100% TERRA, 100% 
COCO lub 100% HYDRO) z przyporządkowanymi podłożami i odżywkami 
podstawowymi. Następnie produkty z danego stylu upraw można bez 
końca łączyć ze wszystkimi dodatkami (UNIVERSAL).

Optymalne rezultaty upraw

Nowy podział na kategorie oraz nowe opakowania pomogą hodowcom w 
uzyskiwaniu jeszcze lepszych rezultatów upraw. Informacje i wskazówki 
na temat sposobu użycia na opakowaniu mają bowiem jasną strukturę i 
są bardziej przystępne, dzięki czemu użytkownik dowiaduje się o wszyst-
kich dostępnych możliwościach zastosowania. Plagron chce być marką 
wykorzystywaną przez hodowców i zapewniającą im odpowiednie porady 
w celu wspólnego osiągania najlepszych rezultatów.

Pass it on!

Od teraz można będzie również spotkać nowy obrazek, który ma być zna-
kiem rozpoznawczym fi rmy Plagron: dwóch chłopaków, którzy rozmawiają 
o fi rmie Plagron, a jeden z nich opowiada, że możliwe są jeszcze większe 
zbiory. Wszystko to pod hasłem „pass it on!”, czyli „przekaż dalej!”. To 
dosłowne i symboliczne przełożenie naszych celów i dążeń: większych 
zbiorów dla każdego hodowcy. Przekaż to dalej!

Plagron, tvůj partner pro lepší růst, kvetení a výnos byl zcela obnoven. 
Svůj výzor změnil nejen obal, ale byl aktualizován i náš styl. Podívej se 
na katalog výrobků nebo na naše nové webové stránky, plakáty, reklamy, 
billboardy, zapalovače, výstavy, schémata pěstování a bannery.

Vyber si a kombinuj 

Po rozsáhlých změnách byly naše výrobky jasně rozděleny do kategorií. 
Všechny naše substráty, hnojiva a přísady jsem rozdělili do pěti kate-
gorií, označené barvami: 100% BIO (zelená), 100% TERRA (červená), 
100% COCO (oranžová), 100% HYDRO (modrá) a UNIVERSAL (fi alová). 
S těmito barvami se setkáš na všech jednotkách, od obalu až po kata-
log. Toto rozdělení je skvělé tím, že si nejprve vybereš styl pěstování 
(100% BIO, 100% TERRA, 100% COCO nebo 100% HYDRO) s vlastním 
substrátem a základními živinami. Poté můžeš výrobky vybraného stylu 
pěstování nekonečně kombinovat se všemi přísadami (UNIVERSAL).

Optimální výsledky pěstování 

Znovurozdělení kategorií a nová balení pomohou pěstitelům k dosažení 
lepších výsledků. Informace a návod k použití na obalu jsou totiž 
přehlednější a srozumitelnější, což umožňuje uživateli lepší přehled o 
všech možnostech. Plagron chce být značkou, kterou pěstitelé používají a 
doporučují pro dosažení lepších výsledků.

Pass it on!

Od této chvíle se budeš opakovaně setkávat s naším novým image, 
podle kterého Plagron rozpoznáš: dva mladí lidé, bavící se o Plagronu, 
kdy jeden říká, že vyšší výnosy jsou možné a to spolu s heslem “pass it 
on!” Doslovné i obrazné vyjádření našeho cíle a snah: vyšší výnos pro 
každého pěstitele. Předej to dál!

product catalogue  spis treści / obsah

100% BIO 8-19

100% TERRA 20-29

100% COCO 30-39

100% HYDRO 40-47
substrates | fertilised |

batmix.  12
royalmix. (royalty-mix)  13
plagron allmix. 14

substrate | non fertilised |

promix. 15

basic nutrients

alga grow.  16
alga bloom.  17

top grow box 100% BIO. 18

grow schedule.  19
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lightmix.   24
growmix.  25

basic nutrients

terra grow.  26
terra bloom.  27

top grow box 100% TERRA. 28

grow schedule.  29

substrates | non fertilised |

cocos premium. (cocos) 34
cocos slab.  35
cocos brix. (cocos bricks)  36

basic nutrients

cocos a. & cocos b. 37

grow schedule. 39
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euro foam. 44
euro pebbles. (ziemia do sadzonek i szczepek / řízkovací substrát) 45
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Once you get a taste 
of it, you never want 
anything else than

100% BIO

p. 8 - 19

product catalogue  100% BIO



10 11

100% BIO
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100% BIO

product catalogue  100% BIO

Once you get a taste of it, 
you never want anything else than 100% BIO

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

Nekonečné kombinace 

Styl pěstování na základě 100% BIO zahrnuje substráty a základní živiny. 
Tyto lze nekonečně kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které poznáš 
podle fi alového  štítku. Organické přísady se vyznačují logem CU na obalu. 
Jak je ze schématu 100% BIO Grow Schedule patrné  doporučujeme pro 
dosažení optimálního výsledku Power Roots, Vita Race a Green Sensation. 

100% BIO obsahuje:

� Batmix 
 Pěstování s cílem nejlepší chuti a vůně

� Royalmix
 Pěstování s nejvyšším výnosem

� Plagron Allmix
 Znovupoužitelný a předhnojený po celý růstový cyklus

� Promix
 Hnojení dle vlastního uvážení

� Alga Grow
 Živiny na bázi řas pro fázi růstu 

� Alga Bloom
 Živiny na bázi řas pro fázi kvetení

Chcesz uzyskać zdrowe produkty końcowe z najlepszym smakiem i aro-
matem? Wybierz produkty 100% BIO fi rmy Plagron. Wszystkie ziemie do-
niczkowe i nawozy 100% BIO są w pełni biologiczne, a zatem bezpieczne 
dla ludzi, zwierząt i środowiska. Produkty 100% BIO można rozpoznać po 
zielonej etykiecie.

Niezliczone możliwości łączenia

Styl uprawy 100% BIO składa się z podłoży i odżywek podstawowych. 
Można je łączyć na nieskończenie wiele sposobów z produktami 
UNIVERSAL, które można rozpoznać po fi oletowej etykiecie. Dodatki bio-
logiczne wyróżniają się logo CU umieszczonym na opakowaniu. Jak widać 
na 100% BIO Grow Schedule, w celu uzyskania najlepszych rezultatów 
zalecamy użycie preparatów Power Roots, Vita Race i Green Sensation. 

W skład 100% BIO wchodzą:

� Batmix 
 Uprawa zapewniająca najlepszy zapach i smak

� Royalmix
 Uprawa zapewniająca obfi te zbiory

� Plagron Allmix
 Wstępnie nawieziona mieszanka do wielokrotnego użytku na 
 potrzeby kompletnego cyklu

� Promix
 Nawożenie według własnego uznania

� Alga Grow
 Nawóz na potrzeby fazy wzrostu na bazie alg

� Alga Bloom
 Nawóz na potrzeby fazy kwitnienia na bazie alg

PL CZ
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100% BIO

Plagron Batmix jest złożony z najlepszych i dokładnie wyselekcjonowanych rodza-
jów torfu z najważniejszym nawozem. Najważniejszą substancją odżywczą są tutaj 
odchody nietoperzy (Bat Guano). Odchody nietoperza są z natury bogate w fosfor, 
potas i gwarantują obfi te kwitnienie. Batmix zawiera wystarczającą ilość nawozu, aby 
zaopatrzyć roślinę we wszystko, co jest jej potrzebne dla zdrowego rozwoju podczas 
całego procesu wzrostu. Zastosowanie różnego rodzaju włókien i perlite czynią podłoże 
lekkim, zapewniając przy tym optymalny przepływ tlenu do korzeni. Całkowite nawożenie 
przez co najmniej 6 tygodni. Możliwe nawożenie w zależności od rozwoju roślin. Uwaga! 
Przed użyciem przepłukać wodą.

� Dodatkowa dawka fosforu i potasu poprzez dodanie odchodów nietoperzy.
� Wzmacnia smak i zapach.
� Całkowite nawożenie przez co najmniej 6 tygodni.
� Obfi te kwitnienie.
� Wzmacnia odporność.

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, perlitu, obornika worm, Bat Guano.
40 kg/m3 organiczny nawóz NPK (3-15-4).

Stosowanie i dawkowanie
Przed użyciem przepłukać wodą, aby spłukać bezpoś-rednio wchłaniane składniki 
odżywcze. W zależności od stanu rośliny, dodatkowy nawóz potrzebny jest po mniej 
więcej 6 tygodniach.

Opakowanie 
Worki o poj. 25 i 50 litrów.

Plagron Batmix je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Dostatečné množství jedinečného vermikompostu Plagron 
zajišťuje vitální růst rostlin a zlepšenou schopnost zachycování vody. Hlavní výživnou 
složkou v Batmixu je netopýří trus (Bat Guano). Netopýří trus je přirozeně bohatý na 
fosfor a draslík, čímž zaručuje dostatek růstu. Bat Guano je do Batmix přidáván za přísně 
kontrolovaných podmínek. Batmix obsahuje dostatek živin, které pokryjí všechny potřeby 
rostliny během celého růstového cyklu. Během prvních 6 týdnů nepřidávejte žádná další 
hnojiva. Níže možnáoplodnit, v závislosti na vývoji rostlin. Upozornění! Před použitím 
dobře zalijte, tak aby voda prosakovala.

� Fosfor a draslík navíc z přidaného netopýřího trusu.
� Zlepšuje aroma a chuť.
� Kompletní hnojení alespoň 6 týdnů.
� Bohatý květ.
� Podporuje odolnost.

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, perlit, vermikompost, Bat Guano.
40 kg/m3 organická NPK hnojiva (3-15-4).

Použití a dávkování
Před použitím omyj vodou, aby se zcela vypláchly rychle vstřebatelné živiny. 
Asi po 6 týdnech je nutné další hnojivo - podle stavu plodiny.

Balení 
25 a 50 litrové pytle.

Uprawa zapewniająca najlepszy zapach i smak

Pěstování s cílem nejlepší chuti a vůně

product catalogue  100% BIO

batmix.
substrate | fertilised |

100% BIO

Plagron Royalmix to podłoże w 100% organiczne i złożone z najlepszych i starannie 
wyselekcjonowanych typów torfu. Dzięki dodaniu różnych rodzajów włókien i perlite, 
podłoże to jest wyjątkowo lekkie, zapewniając przy tym optymalny przepływ tlenu do 
korzeni. Wysoka zawartość humusu koprolitowego gwarantuje kwitnące życie fl ory 
glebowej. Kompletne nawożenie na co najmniej 6 tygodni. Nawóz wydzielany jest w 
momencie, w którym roślina tego potrzebuje. Możliwe nawożenie w zależności od rozwoju 
roślin. Uwaga! Przed użyciem przepłukać wodą.

� Zrównoważona gama wysokiej jakości torfu oraz organicznych 
 składników odżywczych.
� Kompletne nawożenie na co najmniej 6 tygodni.
� Nawóz wydzielany jest w momencie, w którym roślina tego potrzebuje.
� Bardzo lekka struktura, dzięki zawartości wysokiej jakości włókien.

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, perlitu, obornika worm.
45 kg/m3  organiczny nawóz NPK (1-2-1).

Stosowanie i dawkowanie
Przed użyciem przepłukać wodą, aby spłukać bezpośrednio wchłaniane składniki 
odżywcze. W zależności od stanu rośliny dodatkowy nawóz potrzebny jest po mniej 
więcej 6 tygodniach.

Opakowanie 
Worki o poj. 25 i 50 litrów. 

Plagron Royalmix je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Dostatečné množství jedinečného vermikompostu Plagron 
zajišťuje vitální růst rostlin a zlepšenou schopnost zachycování vody. Royalmix obsa-
huje pečlivě vybranou směs organických hnojiv, které pokrývají všechny živinové potřeby 
rostliny během celého růstového cyklu. Naše hnojiva Plagron jsou unikátní v tom, že 
vypouští živiny pouze tehdy, když je rostlina potřebuje. Royalmix je prémiovým výrob-
kem společnosti Plagron. Během prvních 6 týdnů nepřidávejte žádná další hnojiva. Níže 
možnáoplodnit, v závislosti na vývoji rostlin. Upozornění! Před použitím dobře zalijte, tak 
aby voda prosakovala.

� Vyvážený poměr nejkvalitnější rašeliny a organických hnojiv.
� Kompletní hnojení alespoň 6 týdnů.
� Výživa se uvolňuje podle potřeb plodiny (uvolňování v čase).
� Velmi lehká struktura díky nejkvalitnějším vlákninám.

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, perlit, vermikompost.
45 kg/m3 organická NPK hnojiva (1-2-1).

Použití a dávkování
Před použitím omyj vodou, aby se zcela vypláchly rychle vstřebatelné živiny. 
Asi po 6 týdnech jsou nutné další živiny - podle stavu plodiny.

Balení 
25 a 50 litrové pytle.

Uprawa zapewniająca obfi te zbiory

Pěstování s nejvyšším výnosem
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royalmix. (royalty-mix)
substrate | fertilised |
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100% BIO

Plagron Allmix stworzony jest z najlepszych i starannie dobranych rodzajów torfu. W 
wyniku dodania różnych rodzajów włókien i perlite, gleba jest wyjątkowo lekka i zapew-
nia optymalną dostawę tlenu do korzeni. Plagron Allmix zawiera wszystkie substancje 
odżywcze w odpowiednio stężonych proporcjach dla optymalnego rozwoju rośliny w 
trakcie całego cyklu. Wysoka zdolność absorpcji wody. Możliwość wielokrotnego użytku 
w połączeniu z preparatem Bio Supermix.

� Pełne nawożenie przez co najmniej 6 tygodni.
� Wysoka zdolność absorpcji wody.
� Wspomaga odporność.
� Możliwość wielokrotnego użytku w połączeniu z preparatem Bio Supermix.

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, perlitu, obornika worm.
55 kg/m3 organiczny nawóz NPK (1-2-1).

Stosowanie
Przed użyciem przepłukać wodą, aby spłukać bezpośrednio wchłaniane składniki 
odżywcze. W zależności od stanu rośliny, dodatkowy nawóz potrzebny jest po mniej 
więcej 6 tygodniach.

Opakowanie 
Worki o poj. 50 litrów.

Plagron Allmixis je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Dostatečné množství jedinečného vermikompostu Plagron 
zajišťuje vitální růst rostlin a zlepšenou schopnost zachycování vody. Základní potravní 
složkou v substrátu Plagron Allmix je Bio Supermix. Tato složka uspokojí všechny potřeby 
rostliny během celého růstového cyklu. V závislosti na vývoji rostliny zajistí další živiny 
lepší výsledky.

� Kompletní hnojení alespoň 6 týdnů.
� Vysoká schopnost vstřebávání.
� Podporuje odolnost.
� Lze opakovaně použít s přípravkem Bio Supermix.

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, perlit, vermikompost.
55 kg/m3 organická NPK hnojiva (1-2-1).

Použití
Před použitím omyj vodou, aby se zcela vypláchly rychle vstřebatelné živiny. 
Asi po 6 týdnech je nutné další hnojivo - podle stavu plodiny.

Balení 
50 litrové pytle.

Wstępnie nawieziona mieszanka do wielokrotnego użytku 
na potrzeby kompletnego cyklu

Znovupoužitelný a předhnojený po celý růstový cyklus

product catalogue  100% BIO

plagron allmix.
substrate | fertilised |

100% BIO

Plagron Promix nie zawiera substancji odżywczych, jedynie humus koprolitowy. W 
wyniku dodania różnego rodzaju włókien podłoże to jest szczególnie lekkie i zapew-
nia optymalną dostawę tlenu do korzeni. Humus koprolitowy zapewnia zdrową glebę 
I uaktywnia organiczne substancje odżywcze, które należy dodawać od pierwszego 
dnia. Sprawia to, że Promix jest najodpowiedniejszą glebą do nawożenia organicznego, 
zgodnego całkowicie z własnym wyborem. Rezultatem jest w 100% organiczny produkt 
końcowy. Promix zapewnia najwyższe plony w połączeniu z Plagron Alga Grow, Alga 
Bloom i dodatkami od fi rmy Plagron.

� Bez dodatku substancji odżywczych.
� Maksymalna kontrola poprzez możliwość swobod nego nawożenia.
� Szybkie ukorzenianie dzięki niskiej wartości EC.

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, obornika worm.

Stosowanie
Zacznij nawozić od pierwszego dnia.

Opakowanie 
Worki o poj. 50 litrów.

Plagron Promix je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Do Promixu nejsou přidány žádné živiny, s výjimkou vermi-
kompostu Plagron. Vermikompost vytvořený žížalami stimuluje růst půdních organismů a 
aktivuje organická hnojiva, která je nutné přidat již první den používání. Proto je Promix 
dokonalým substrátem pro organické hnojení dle vlastního úsudku či volby. Výsledkem je 
100% organický výnos. Promix poskytuje nejlepší výsledky, jestliže je používán společně 
s výrobky Plagron Alga Grow, Alga Bloom a přísadami Plagron.

� Bez přidaných hnojiv.
� Maximální kontrola díky volnosti při hnojení.
� Rychlý růst kořenů díky nízké elektrické vodivosti.

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, vermikompost.

Použití
Začni hnojit od prvního dne.

Balení 
50 litrové pytle.

Nawożenie według własnego uznania

Hnojení dle vlastního uvážení
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100% BIO

Alga Grow to podstawowy nawóz biologiczny, który stworzono specjalnie na potrzeby 
upraw w glebie. Alga Grow stosuje się w fazie wzrostu rośliny. Ten nawóz na bazie alg 
morskich zapewnia zdrowy i równomierny wzrost i odpowiedni rozwój korzeni. Alga Grow 
daje również solidną podstawę do udanego kwitnienia rośliny w późniejszej fazie rozwoju.

� Zapewniają ochronę przed wysokim stężeniem soli i pleśni.
� Szybkie wchłanianie składników odżywczych dla silnego rozwoju i kwitnienia.
� Stymuluje produkcję chlorofi lu.
� Naturalne hormony wzrostu i kwitnienia dla wyższych plonów.
� Możliwość zastosowania jako odżywka dla liści.

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

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% BIO Grow Schedule, w którym znajdziesz informacje na temat 
 najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania. 
� Preparat Alga Grow najlepiej używać w połączeniu z pozostałymi produktami 
 100% BIO i produktami UNIVERSAL. 

Alga Grow  je organická základní výživa vyhotovená speciálně pro pěstování v půdě. 
Alga Grow se užívá během období růstu rostliny. Toto hnojivo na základě mořských řas 
zabezpečuje zdravý a stabilní růst a také řádný vývoj kořenů. Alga Grow zajišťuje pevný 
základ, aby rostlina mohla v pozdější fázi plně kvést.

� Zajišťuje ochranu před vysokou koncentrací soli a plísněmi.
� Rychlé vstřebání živin pro dobrý růst a květ.
� Stimuluje tvorbu chlorofylu.
� Přírodní hormony pro růst a květ zajišťující vyšší výnosy.
� Lze použít i jako hnojivo na listy.

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

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Stáhni  si růstové schéma 100% BIO Grow Schedule pro nejlepší využití 
 a správné dávkování.
� Kombinuj Alga Grow s ostatními výrobky 100% BIO a výrobky UNIVERSAL.

alga grow.
basic nutrient

Nawóz na potrzeby fazy wzrostu na bazie alg

Živiny na bázi řas pro fázi růstu 
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100% BIO

alga bloom.
basic nutrient

Alga Bloom to podstawowy nawóz biologiczny, który stworzono specjalnie na potrzeby 
upraw w glebie. Alga Bloom stosuje się w fazie kwitnienia rośliny. Ten nawóz na bazie alg 
morskich sprawia, że rośliny są zdrowe i silne, a także obfi cie kwitną.

� Zapewniają ochronę przed wysokim stężeniem soli i pleśni.
� Szybkie wchłanianie składników odżywczych dla silnego rozwoju i kwitnienia.
� Stymuluje produkcję chlorofi lu.
� Naturalne hormony wzrostu i kwitnienia dla wyższych plonów.
� Możliwość zastosowania jako odżywka dla liści.

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

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% BIO Grow Schedule, w którym znajdziesz informacje na temat 
 najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania.
� Preparat Alga Bloom najlepiej używać w połączeniu z pozostałymi produktami 
 100% BIO i produktami UNIVERSAL.

Alga Bloom je organická základní výživa, vyhotovená speciálně k pěstování v půdě. Alga 
Bloom se používá v období květenství rostliny. Toto hnojivo na základě mořských řas 
zajišťuje zdravé, silné rostliny a bohatý květ. 

� Zajišťuje ochranu před vysokou koncentrací soli a plísněmi.
� Rychlé vstřebání živin pro dobrý růst a květ.
� Stimuluje tvorbu chlorofylu.
� Přírodní hormony pro růst a květ zajišťující vyšší výnosy.
� Lze použít i jako hnojivo na listy.

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

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Stáhni si růstové schéma 100% BIO Grow Schedule pro nejlepší využití 
 a správné dávkování.
� Kombinuj Alga Bloom s ostatními výrobky 100% BIO a výrobky UNIVERSAL.

Nawóz na potrzeby fazy kwitnienia na bazie alg

Živiny na bázi řas pro fázi kvetení
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100% BIO

Top Grow Box 100% BIO to idealny zestaw, jeśli ważne są dla Ciebie aromat, smak i 
jakość. Biologiczne odżywki podstawowe Algra Grow i Alga Bloom stymulują wzrost i 
kwitnienie roślin, a także ulepszają strukturę podłoża. Wszystkie produkty 100% BIO 
fi rmy Plagron zapewniają najlepszy aromat i smak. Zawartość jednego zestawu Top 
Grow Box wystarcza na jeden metr kwadratowy obsady.  

� Wszystko, czego potrzeba do uprawy na 1 m2.
� Wybierz Top Grow Box 100% BIO lub Top Grow Box 100% TERRA.
� Każdy zestaw Top Grow Box zawiera wyjątkowy stymulator Green Sensation.
� W zestawie również kubek z podziałką i zapalniczka Plagron.

Opakowanie 
100 ml Alga Grow
1 l Alga Bloom
100 ml Power Roots
100 ml Vita Race
100 ml Green Sensation

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% BIO Grow Schedule ze strony www.plagron.com, w którym znajdziesz 
 informacje na temat najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania.

top grow box.

Wszystko na potrzeby uprawy na 1 m²

Top Grow Box 100% BIO je ideální sadou, jestliže jsou pro tebe důležité vůně, chuť 
a kvalita. Organické základní živiny Alga Grow a Alga Bloom podporují růst a kvetení 
rostliny a vylepšují strukturu půdy. Všechny produkty 100% BIO značky Plagron zajišťují 
nejlepší vůni a chuť. Obsah jedné krabičky Top Grow Box postačuje na jeden metr 
čtvereční rostlin. 

� Vše co potřebuješ k pěstování na 1 m2.
� Zvol Top Grow Box 100% BIO nebo Top Grow Box 100% TERRA.
� Každá krabička Top Grow Box obsahuje unikátní booster Green Sensation.
� Obsahuje měrku a zapalovač Plagron.

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

Tip Plagronu
� Stáhněte si schéma 100% BIO Grow Schedule ze stránek www.plagron.com pro 
 nejlepší využití a správné dávkování.

Vše pro pěstování na 1 m²
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100% BIO

grow schedule.

Dawka na 10 litrów wody.

pH: 5,5 - 7,0

Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Grow Schedule upraw można również pobrać ze strony internetowej fi rmy Plagron:
www.plagron.com

Dávka na 10 litrů vody.

pH : 5,5 - 7,0

Všechny uvedené dávky jsou indikativní a závisí na podmínkách plodiny.

Tento Grow Schedule lze stáhnout z internetové stránky společnosti Plagron: 
www.plagron.com

PL

CZ

PL CZ

WEEK

PHASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

promix.

alga bloom.

alga grow. 20 ml 40 ml

plagron allmix. royalmix. batmix.

alga bloom.

advised additives (UNIVERSAL)

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

vita race.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

grow grow bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom harvest

40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 30 ml 30 ml 40 ml 40 ml

30 ml 30 ml 40 ml 40 ml

30 ml 30 ml 50 ml 50 ml

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

50 ml

- - - - - - - -

- -

- - - -- -

- - - --

- - - --

- - - - -
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Get the highest yields 
you can only dream 
of with

100% TERRA

p. 20 - 29

product catalogue  100% TERRA
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100% TERRA
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100% TERRA

product catalogue  100% TERRA

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

Nekonečné kombinace 

Styl pěstování na základě 100% TERRA zahrnuje substráty a základní 
živiny. Tyto lze nekonečně kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které 
poznáš podle fi alového štítku. Organické přísady se vyznačují logem 
CU na obalu. Jak je ze schématu 100% TERRA Grow Schedule patrné  
doporučujeme pro dosažení optimálního výsledku Power Roots, Pure 
Enzym a Green Sensation. 

100% TERRA obsahuje:

� Lightmix
 Pěstování se ziskem a hnojení dle vlastního uvážení 

� Growmix
 Pěstování bez problémů na předhnojené půdě

� Terra Grow
 Kompletní živiny pro růstovou fázi

� Terra Bloom
 Kompletní živiny pro fázi kvetení

Lubisz szybkie, łatwe i dobre rezultaty? Wybierz produkty 100% TERRA 
fi rmy 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 UNIVER-
SAL, które można rozpoznać po fi oletowej etykiecie. Dodatki biologiczne 
wyróżniają się logo CU umieszczonym na opakowaniu. Jak widać na 100% 
TERRA Grow Schedule, w celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca-
my użycie preparatów Power Roots, Pure Enzym i Green Sensation.

W skład 100% TERRA wchodzą:

� Lightmix
 Wydajne uprawy i nawożenie według własnego uznania 

� Growmix
 Bezproblemowa uprawa na wstępnie nawiezionej ziemi

� Terra Grow
 Kompletny nawóz na potrzeby fazy wzrostu

� Terra Bloom
 Kompletny nawóz na potrzeby fazy kwitnienia

Get the highest yields 
you can only dream of with 100% TERRA

PL CZ
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Plagron Lightmix jest minimalnie nawożonym podłożem zawierającym starannie dobra-
ne rodzaje torfów. Gleba jest wyjątkowo lekka i zapewnia optymalna dostawę tlenu do 
korzeni w wyniku dodania różnego rodzaju włókien. Dzięki zawartości minimalnej ilości 
substancji odżywczych, podłoże to jest idealne do kompletnego nawożenia w zgodzie z 
wyborem plantatora. Lightmix zapewnia najwyższe plony w połączeniu z Plagron Terra 
Grow, Terra Bloom i dodatkami od fi rmy Plagron.

� Zawiera ilość nawozów na pierwszy tydzień, na szybki początek.
� Plantator decyduje o nawożeniu.
� Szybkie ukorzenianie dzięki niskiej wartości EC.
� Dostępny z perlite lub bez (non perlite).

Skład 
Torf, czarny torf, perlitu, włóknisty torf.
1,5 kg/m3 mineralne nawozy NPK (12-14-24).

Stosowanie
Nawozić po pierwszym tygodniu. 

Opakowanie 
Worki o poj. 25 i 50 litrów.
(Non perlite: worki o poj. 50 litrów.)

Plagron Lightmix je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Do Lightmixu se přidává pouze minimální množství 
živinových přísad. Proto je dokonalým substrátem pro hnojení dle vlastního úsudku 
či volby. Lightmix poskytuje nejlepší výsledky, jestliže je používán společně s výrobky 
Plagron Terra Grow, Terra Bloom a přísadami Plagron.

� Předhnojený na dobu 1 týdne pro rychlý začátek.
� Pěstitel sám rozhodne o hnojení.
� Rychlý růst kořenů díky nízké elektrické vodivosti.
� K dispozici s přípravkem perlite nebo bez něj (non perlite).

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, perlit.
1,5 kg/m3 minerálních NPK hnojiv (12-14-24).

Použití
Začni hnojit po prvním týdnu.

Balení 
25 a 50 litrové pytle.
(Non perlite: 50 litrové pytle.)

Wydajne uprawy i nawożenie według własnego uznania 

Pěstování se ziskem a hnojení dle vlastního uvážení

100% TERRA

product catalogue  100% TERRA

lightmix. 
substrate | fertilised |

Plagron Growmix stworzony jest z najlepszych i starannie dobranych torfów. W wyniku 
dodania różnych rodzajów włókien oraz perlite, podłoże to jest szczególnie lekkie i 
zapewnia optymalną dostawę tlenu do korzeni. Wysokie stężenie nawozu organicznego 
humusu koprolitowego gwarantuje kwitnące życie fl ory glebowej. Wstępnie nawożona 
przez 3 tygodnie wyrafi nowana mieszanka substancji odżywczych. Plagron Growmix jest 
bazą dla optymalnego rozrostu i imponującego kwitnienia o dowiedzionej od lat przez 
Plagron jakości.

� Najlepszej jakości torf dla lekkiej struktury gleby.
� Wstępnie nawożona przez 3 tygodnie wyrafi nowana mieszanka 
 substancji odżywczych.
� Plantator decyduje o nawożeniu podczas trwania procesu kwitnienia.
� Dostępny z dodatkiem perlite lub bez (non perlite).

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, perlitu, obornika worm.
1,8 kg/m3 mineralne nawozy NPK (12-14-24).

Stosowanie
Nie nawozić przez pierwsze 3 tygodnie.

Opakowanie 
Worki o poj. 25 i 50 litrów.
(Non perlite: worki o poj. 50 litrów.)

Plagron Growmix je směsí těch nejlepších, pečlivě vybraných rašelin. Přidáním různých 
druhů vláken a perlitu se dosahuje lehkosti a okysličení, které lze nalézt pouze u našeho 
kvalitního substrátu Plagron. Dostatečné množství jedinečného vermikompostu Plagron 
zajišťuje vitální růst rostlin a zlepšenou schopnost zachycování vody. Výživné přísady, 
které obsahuje Growmix, sestávají z pečlivě vybraných hnojiv, které uspokojí všechny 
potřeby rostlin během prvních tří týdnů. Growmix je dokonalým základem pro optimální 
růst a kvetení a přináší kvalitu, na kterou jsou zákazníci společnosti Plagron zvyklí již 
několik let.

� Nejkvalitnější rašelina pro lehkou strukturu půdy.
� Předhnojený na dobu 3 týdnů, s vybranou kombinací hnojiv.
� Pěstitel rozhodne o hnojení během fáze květu.
� K dispozici s přípravkem perlite nebo bez něj (non perlite).

Složení 
Bílá rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, perlit, vermikompost.
1,8 kg/m3 minerálních NPK hnojiv (12-14-24).

Použití
Nehnojit po dobu prvních 3 týdnů.

Balení 
25 a 50 litrové pytle.
(Non perlite: 50 litrové pytle.)

Bezproblemowa uprawa na wstępnie nawiezionej ziemi

Pěstování bez problémů na předhnojené půdě

100% TERRA
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growmix. 
substrate | fertilised |

5,5-6,9

pH
0,8-1,2

mS/cm

EC
5,5-6,9

pH
1,2-1,6
mS/cm

EC

PL

CZ
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Terra Grow to silnie stężony podstawowy nawóz biomineralny, który stosuje się w fazie 
wzrostu rośliny. Ten płynny preparat zapewnia optymalne nawiezienie podczas fazy 
wzrostu. Daje on również solidną podstawę do udanego kwitnienia rośliny w późniejszej 
fazie rozwoju. Terra Grow można stosować do każdego rodzaju mieszanek ziemi, a 
także można łączyć go z innymi płynnymi nawozami i dodatkami.

� Bezpośrednio przyswajalne.
� Zwalcza zjawiska niedoboru, chorób i stresu.
� Zapewnia optymalne owocowanie i lepszy smak.
� Mogą być używane do wszystkich rodzajów gleby.
� Odpowiednie dla wszystkich rodzajów nawadniania.

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

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 1 litrów 5 i 10 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% TERRA Grow Schedule, w którym znajdziesz informacje na temat 
 najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania.
� Terra Grow doskonale nadaje się dla roślin matecznych.

Terra Grow je vysoce koncentrovaná biominerální  základní výživa, která se používá 
v růstové fázi rostliny. Toto tekuté hnojivo poskytuje optimální hnojení během růstu. 
Zajišťuje pevný základ, aby rostlina mohla v pozdější fázi plně kvést. Terra Grow je 
vhodná pro všechny typy půdních směsí a lze ji použít v kombinaci se všemi ostatními 
tekutými hnojivy a přísadami. 

� Okamžité vstřebávání.
� Bojuje proti jevům způsobeným nedostatkem živin, chorobám a stresu.
� Garantuje optimální nasazení plodů a lepší chuť.
� Lze použít na všech druzích půd.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

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

Balení 
100 ml, 1, 5 a 10 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Stáhni si růstové schéma 100% TERRA Grow Schedule pro nejlepší využití a 
 správné dávkování.
� Terra Grow je ideální pro mateční rostliny.

terra grow.
basic nutrient

Kompletny nawóz na potrzeby fazy wzrostu

Kompletní živiny pro růstovou fázi

100% TERRA

product catalogue  100% TERRA

terra bloom.
basic nutrient

Terra Bloom to silnie stężony podstawowy nawóz biomineralny, który stosuje się w fazie 
kwitnienia rośliny. Ten płynny preparat zapewnia optymalne nawiezienie podczas fazy 
kwitnienia oraz wspiera i stymuluje zawiązywanie kwiatów. Terra Bloom można stosować 
przy wszystkich rodzajach mieszanek ziemi, a także można łączyć go z innymi płynnymi 
nawozami i dodatkami.

� Bezpośrednio przyswajalne.
� Zwalcza zjawiska niedoboru, chorób i stresu.
� Zapewnia optymalne owocowanie i lepszy smak.
� Mogą być używane do wszystkich rodzajów gleby.
� Odpowiednie dla wszystkich rodzajów nawadniania.

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

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 1, 5 i 10 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% TERRA Grow Schedule, w którym znajdziesz informacje na temat 
 najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania.

Terra Bloom je vysoce koncentrovaná biominerální základní výživa, která se používá 
v době květenství rostliny. Toto tekuté hnojivo poskytuje optimální hnojení během 
květenství a podporuje a napomáhá tvorbě květů. Terra Bloom je vhodná pro všechny 
typy půdních směsí a lze ji použít v kombinaci se všemi ostatními tekutými hnojivy a 
přísadami. 

� Okamžité vstřebávání.
� Bojuje proti jevům způsobeným nedostatkem živin, chorobám a stresu.
� Garantuje optimální nasazení plodů a lepší chuť.
� Lze použít na všech druzích půd.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

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

Balení 
1, 5 a 10 litrové lahve/kontejnery.

Tip Plagronu
� Stáhni  si růstové schéma 100% TERRA Grow Schedule pro nejlepší využití a 
 správné dávkování.

Kompletny nawóz na potrzeby fazy kwitnienia

Kompletní živiny pro fázi kvetení

100% TERRA
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100% TERRA

Top Grow Box 100% TERRA to idealny zestaw, jeśli chcesz zachować elastyczność. 
Dzięki bezpośrednio przyswajanym odżywkom podstawowym Terra Grow i Terra Bloom 
możesz zawsze szybko reagować na potrzeby rośliny. Wszystkie produkty 100% TERRA 
zapewniają dużą elastyczność, co umożliwia prowadzenie upraw według własnego 
uznania. Zawartość jednego zestawu Top Grow Box wystarcza na jeden metr kwadratowy 
obsady. 

� Wszystko, czego potrzeba do uprawy na 1 m2.
� Wybierz Top Grow Box 100% TERRA lub Top Grow Box 100% BIO.
� Każdy zestaw Top Grow Box zawiera wyjątkowy stymulator Green Sensation.
� W zestawie również kubek z podziałką i zapalniczka Plagron.

Opakowanie 
100 ml Terra Grow
1 l Terra Bloom
100 ml Power Roots
100 ml Pure Enzym
100 ml Green Sensation

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pobierz 100% TERRA Grow Schedule ze strony www.plagron.com, w którym 
 znajdziesz informacje na temat najlepszego sposobu użycia i właściwego dozowania.

top grow box.

Wszystko na potrzeby uprawy na 1 m²

Top Grow Box 100% TERRA je ideální sadou, jestliže si přeješ pružně reagovat. Díky 
ihned vstřebatelným základním živinám Terra Grow a Terra Bloom lze vždy reagovat na 
potřeby rostliny. Všechny produkty 100% TERRA značky Plagron ti skýtají velkou fl exi-
bilitu tak, abys mohl pěstovat podle vlastního uvážení. Obsah jedné krabičky Top Grow 
Box postačuje na jeden meter čtvereční rostlin.

� Vše co potřebuješ k pěstování na 1 m2.
� Zvol Top Grow Box 100% TERRA nebo Top Grow Box 100% BIO.
� Každá krabička Top Grow Box obsahuje unikátní booster Green Sensation.
� Obsahuje měrku a zapalovač Plagron.

Balení 
100 ml Terra Grow
1 l Terra Bloom
100 ml Power Roots
100 ml Pure Enzym
100 ml Green Sensation

Tip Plagronu
� Stáhněte si schéma 100% TERRA Grow Schedule ze stránek www.plagron.com 
 pro nejlepší využití a správné dávkování.

Vše pro pěstování na 1 m²

product catalogue  100% TERRA

100% TERRA

grow schedule.

Dawka na 10 litrów wody. 

Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,5 mS/cm.

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!

pH: 6,0 - 6,5

Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Grow Schedule upraw można również pobrać ze strony internetowej fi rmy Plagron: 
www.plagron.com

Dávka na 10 litrů vody.

Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody 
z vodovodu 0,5 mS/cm.

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

pH : 6,0 - 6,5

Všechny uvedené dávky jsou indikativní a závisí na podmínkách plodiny.

Tento Grow Schedule lze stáhnout z internetové stránky společnosti Plagron: 
www.plagron.com

PL

CZ

PL CZ
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WEEK

PHASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

lightmix.

EC-value

terra grow. 25 ml 50 ml

growmix.

terra bloom.

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

pure enzym.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

grow grow bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom harvest

1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1

40 ml 40 ml 50 ml 50 ml

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

terra bloom.

EC-value

advised additives (UNIVERSAL)

50 ml 50 ml 40 ml 40 ml 40 ml 50 ml 50 ml

1,2 1,7

50 ml 50 ml 40 ml

1,9 1,9 2,1 2,11,7 1,7 1,9

50 ml

- - - - - - --

- -

-- -

-- -

- - - --

- - - --

- - - - -
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Create your own
growth and bloom
paradise with

100% COCO

p. 30 - 39
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100% COCO
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100% COCO
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Dáváš přednost hydrologickému pěstování na kokosu? Pak zvol 100% 
COCO produkty značky Plagron. 100% COCO substráty a hnojiva ti pos-
kytnou jednoduchost, praktičnost a stabilní hodnotu pH. 100% COCO pro-
dukty rozpoznáš podle oranžového štítku. 

Nekonečné kombinace 

Styl pěstování na základě 100% COCO zahrnuje substráty a základní 
živiny. Tyto lze nekonečně kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které 
poznáš podle fi alového  štítku. Organické přísady se vyznačují logem 
CU na obalu. Jak je ze schématu 100% COCO Grow Schedule patrné  
doporučujeme pro dosažení optimálního výsledku Power Roots, Pure 
Enzym a Green Sensation. 

100% COCO obsahuje:

� Cocos Premium
 Hydroponické pěstování se stabilním pH

� Cocos Slab
 Hydroponické pěstování se stabilním pH

� Cocos Brix
 Hydroponické pěstování se stabilním pH

� Cocos A&B
 Dvousložkové hnojivo pro cyklus růstu a květenství

Chcesz prowadzić uprawy hydrologiczne na podłożu kokosowym? Wy-
bierz produkty 100% COCO fi rmy 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 podsta-
wowych. Można je łączyć na nieskończenie wiele sposobów z produktami 
UNIVERSAL, które można rozpoznać po fi oletowej etykiecie. Dodatki bio-
logiczne wyróżniają się logo CU umieszczonym na opakowaniu. Jak widać 
na 100% COCO Grow Schedule, w celu uzyskania najlepszych rezultatów 
zalecamy użycie preparatów Power Roots, Pure Enzym i Green Sensation.

W skład 100% COCO wchodzą:

� Cocos Premium
 Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH

� Cocos Slab
 Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH

� Cocos Brix
 Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH

� Cocos A&B
 Dwuskładnikowy nawóz dla fazy wzrostu i kwitnienia

Create your own growth and 
bloom paradise with 100% COCO

PL CZ
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Plagron Cocos Premium dzięki swojej idealnej strukturze jest doskonałym substratem 
bazowym. Jest   kompletnie zbuforowanym podłożem do utrzymywania wartości pH. 
Trichoderma w Cocos Premium chroni rośliny przed agresywnymi pleśniami. Cocos Pre-
mium jest odpowiedni w szczególności dla szybko wzrastających roślin. Cocos premium 
spełnia najsurowsze normy jakości i nie zawiera żadnych nawozów. Tego podłoża można 
używać wielokrotnie i do tego po ponownym użyciu nadaje się jako ulepszacz podłoża. 
Cocos Premium dostarcza najwyższych plonów  w kombinacji z Plagron Cocos A&B i 
dodatkami  z Plagronu. Cocos Premium posiada znak jakości RHP.

� Kompletnie zbuforowane podłoże ze stabilnym pH.
� Przepłukać świeżą wodą dla lepszej jakości.
� Odpowiednie dla każdego rodzaju płynnych składników odżywczych.
� Gwarancja niskiej wartości EC.
� Posiada znak jakości RHP.

Skład 
Buforowane pyłu włókna kokosowego, buforowane włókna kokosowego.

Stosowanie
Nawozić od pierwszego dnia.

Opakowanie 
Worki o poj. 50 litrów.

Plagron Cocos Premium je vzhledem ke své ideální struktuře dokonalým základním 
substrátem. Je zcela vyvážený stabilní pH-hodnotou. Cocos Premium obsahuje Tricho-
dermu k ochraně proti škodlivým plísním. Je zvláště vhodný pro rychle rostoucí rostliny. 
Cocos Premium splňuje nepřísnější požadavky kvality a neobsahuje žádná hnojiva. Lze 
ho recyklovat a po znovupoužití ho lze uplatnit jako zlepšovač půdy. Cocos Premium 
poskytuje nejlepší výsledky, jestliže je používán společně s výrobky Plagron Cocos A&B 
a přísadami Plagron. Cocos Premium je opatřený značkou kvality RHP.

� Plně pufrovaný substrát se stabilním pH.
� Propláchnutý čerstvou vodou pro nejvyšší jakost.
� Vhodný pro všechny druhy tekutých hnojiv.
� Zaručená nízká elektrická vodivost.
� Schváleno RHP.

Složení 
Pufrovaný kokosový prach, pufrovaná kokosová vlákna.

Použití
Začni hnojit od prvního dne.

Balení 
50 litrové pytle.

Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH

Hydroponické pěstování se stabilním pH

100% COCO
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cocos premium. (cocos)
substrate | non fertilised |

Cocos Slab to idealne podłoże na potrzeby hodowców, dla których najważniejsze jest 
uzyskanie naturalnego i najczystszego produktu. Jest ono w 100% biologiczne i w pełni 
zbuforowane do stabilnej wartości pH, w odróżnieniu do innych podłoży hydrologicznych. 
Cocos Slab zawiera grzyby z rodzaju Trichoderma, które chronią przed szkodliwymi 
pleśniami. Ponadto podłoże to doskonale utrzymuje wodę, co zmniejsza częstotliwość 
podlewania. Cocos Slab spełnia najsurowsze normy w zakresie jakości, nie zawiera 
nawozów i może być stosowane ze wszystkimi rodzajami płynnych odżywek. Cocos Slab 
posiada znak jakości RHP.  

� Łatwe w użyciu
� Bez dodatku substancji odżywczych.
� Odpowiednie dla każdego rodzaju płynnych składników odżywczych.
� Posiada znak jakości RHP.

Skład 
Buforowane pyłu włókna kokosowego, buforowane włókna kokosowego.

Stosowanie
� Dobrze wstrząśnij Cocos Slab przed użyciem.
� Sprawdź, czy w dolnej części Cocos Slab znajduje się odpowiednia liczba 
 otworów drenażowych. 
� Umieść rośliny w Cocos Slab.
� Przy każdym podlewaniu dodawaj odżywki i ustal wartość pH na 5,5.
� Pobierz 100% COCO Grow Schedule, w którym znajdziesz informacje na temat 
 najlepszego sposobu użycia, właściwego dozowania i wartości EC.

Opakowanie 
12 litrów płytek: 100 cm x 19 cm x 8 cm.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Cocos Slab można ponownie używać i również wtedy podłoże to może pełnić rolę 
 polepszacza gleby.
� Aby uzyskać optymalne rezultaty, stosuj Cocos Slab w połączeniu z Plagron 
 Cocos A&B.

Kokosový plát Cocos Slab tvoří ideální substrát pro pěstitele, kteří upřednostňují  přírodní 
a velmi čistý produkt. Tento produkt je na rozdíl od jiných hydroponických substrátů 100% 
organický a plně pufrovaný se stabilní hodnotou pH. Kokosový plat Cocos Slab obsa-
huje Trichodermu proti škodlivým plísním. Také má vysokou schopnost zadržovat vodu, 
a proto můžete méně zalévat. Cocos Slab splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu, 
neobsahuje žádná hnojiva a je vhodný všechny druhy tekutých živin. Cocos Slab nese 
značku kvality RHP.

� Snadné použití.
� Bez přidaných hnojiv.
� Vhodný pro všechny druhy tekutých hnojiv.
� Schváleno RHP.

Složení 
Pufrovaný kokosový prach, pufrovaná kokosová vlákna.

Použití
� Před použitím Cocos Slab dobře protřep.
� Prověř, zda má Cocos Slab na spodní straně dostatek drenážních otvorů. 
� Rostliny umísti na Cocos Slab.
� Přidej do každé zálivky živiny a nastav hodnotu pH na 5,5
� Stáhni si program s plánem růstu 100% COCO Grow Schedule pro nejlepší použití,   
 správné dávkování a hodnotu EC.

Balení 
12-litrové Slabs: 100 cm x 19 cm x 8 cm.

Tipy Plagronu
� Cocos Slab lze znovu použít a je i po použití vhodný jako zlepšovač půdy.
� Kombinujte Cocos Slab s Plagron Cocos A&B pro dosažení optimálního výsledku.

Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH Hydroponické pěstování se stabilním pH

100% COCO
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cocos slab.
substrate | non fertilised |

6,0-7,0

pH
0,1-0,25

mS/cm

EC

029ST11
6,0-7,0
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Uprawa hydroponiczna ze stabilną wartością pH

Hydroponické pěstování se stabilním pH

100% COCO
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Cocos Brix to idealne podłoże na potrzeby  hodowców, dla których najważniejsze jest 
uzyskanie naturalnego i najczystszego produktu. Cocos Brix jest w pełni zbuforowane 
do stabilnej wartości pH, w odróżnieniu do innych podłoży hydrologicznych. Ponadto 
podłoże to doskonale utrzymuje wodę, co zmniejsza częstotliwość podlewania. Cocos 
Brix posiada znak jakości RHP. 

� Wyrównana absorbcja substancji odżywczych
� Zawiera Trichodermę do ochrony przed szkodliwymi pleśniami.

Skład 
Buforowane pyłu włókna kokosowego, buforowane włókna kokosowego.

Stosowanie i dawkowanie
Dodaj 1 sztukę Cocos Brix do wiadra z 6 litrami wody i dobrze ugniataj całość. Po 20 - 30 
minutach uzyskasz 9 litrów gotowego do użycia substratu kokosowego. Przy kazdym 
podlewaniu dodawaj substancje odżywcze i utrzymuj wartość pH na poziomie 5,5.

Opakowanie 
6 sztuk.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Dla polepszenia struktury podłoża zmieszaj Cocos Brix z substratami Plagronu.   
� Cocos Brix można ponownie używać i również wtedy podłoże to może pełnić rolę
  polepszacza gleby.
� Aby uzyskać optymalne rezultaty, stosuj Cocos Brix w połączeniu z Plagron 
 Cocos A&B.

Kokosový plát Cocos Brix tvoří ideální substrát pro pěstitele, kteří upřednostňují  přírodní 
a velmi čistý produkt. Je 100% organický a zcela vyvážený stabilní pH-hodnotou, na 
rozdíl od jiných hydroponických substrátů. Také má vysokou schopnost zadržovat vodu, 
a proto můžete méně zalévat. Cocos Brix nese značku kvality RHP. 

� Vyvážený vstřebávání živin.
� Kokosový plat Cocos Brix obsahuje Trichodermu proti škodlivým plísním.

Složení 
Pufrovaná kokosová rašelina, pufrovaná kokosová vlákna.

Použití a dávkování
Dejte kus Cocos Brix do kbelíku s 6 litry vody a masírovat pravidelně. Po 20 až 30 minut 
vede k používání litrů 9 z Coco substrát. Přidat k ke změkčení jídlo a kontrola pH až na 
5,5.

Balení 
6 plat.

Tipy Plagronu
� Mix Cocos Brix s Plagron půdní směsi pro zlepšení struktury půdy.
� Cocos Brix lze znovu použít a je i po použití vhodný jako zlepšovač půdy.
� Kombinujte Cocos Brix s Plagron Cocos A&B pro dosažení optimálního výsledku

cocos brix. (cocos bricks)
substrate | non fertilised |

cocos a. & cocos b.
basic nutrient

Dwuskładnikowy nawóz dla fazy wzrostu i kwitnienia

Dvousložkové hnojivo pro cyklus růstu a květenství

100% COCO

product catalogue  100% COCO

Cocos A&B to silnie stężony podstawowy nawóz biomineralny, który stosuje się w fazie
wzrostu i kwitnienia rośliny. Ten płynny preparat jest łatwy w użyciu i zawiera zbalan-
sowane substancje odżywcze zapewniające optymalne rezultaty uprawy. Cocos A&B 
został stworzony specjalnie na potrzeby hodowli na wszystkich rodzajach zbuforowanych 
podłoży kokosowych i jest uniwersalny w użyciu. 

� Łatwo przyswajalne składniki odżywcze w szerokim zakresie pH. 
� Nie krystalizuje się w opakowaniu.
� Bardzo skoncentrowany, a więc ekonomiczny w użyciu.
� Odpowiedni do wszystkich rodzajów nawadniania.

Stosowanie i dawkowanie
Na 1 litr wody 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 
Butelki/puszki o poj. 1 litrów, 5 i 10 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Podawaj jak najwięcej wody, aby codziennie powstawał drenaż 10 - 25%.
� Dodanie kwasu humusowego i fulwowego dodatkowo wzmacnia korzenie i stymuluje 
 kwitnienie.

Cocos A&B je vysoce koncentrovaná biominerální základní výživa, která se používá 
v době růstu a květenství rostliny. Toto tekuté hnojivo má snadné použití a obsahuje 
vyváženou výživu k dosažení optimálního výsledku. Cocos A&B je vyvinut zvláště  pro 
pěstování všech druhů pufrovaných kokosových substrátů a je univerzálně použitelný. 

� Snadno vstřebatelné živiny v širokém rozsahu pH.
� V nádobě hnojivo nekrystalizuje.
� Vysoce koncentrované, tj. hospodárné využití.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

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

Balení 
1, 5 a 10 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Zalévej tolik, aby byl denní odtok od 10 - 25%.
� Přidaná kyselina  huminová a fulvinová  dodá kořenům sílu a stimuluje květenství. 

cocos a cocos b

6,0-7,0

pH
0,1-0,25

mS/cm

EC

029ST11
4-0-1

NPK
1-4-2

NPK

PL

CZ

PL

CZ
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grow schedule.

Dawka na 10 litrów wody.

Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,5 mS/cm.

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!

pH: 5,5 - 6,0

Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Grow Schedule upraw można również pobrać ze strony internetowej fi rmy Plagron: 
www.plagron.com

Dávka na 10 litrů vody .

Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody z vodovodu 0,5 
mS/cm.

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

pH : 5,5 - 6,0

Všechny uvedené dávky jsou indikativní a závisí na podmínkách plodiny.

Tento Grow Schedule lze stáhnout z internetové stránky společnosti Plagron: 
www.plagron.com

PL CZ

WEEK

PHASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cocos premium.

cocos b.

cocos a. 20 ml 25 ml

advised additives (UNIVERSAL)

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

pure enzym.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

grow grow bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom harvest

30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

10 ml

EC-value 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
only 

water1,7 2,0

30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml

20 ml 25 ml

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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If you are a control 
freak you will fall 
in love with

100% HYDRO

p. 40 - 47
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100% HYDRO 100% HYDRO

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

Nekonečné kombinace 

Styl pěstování na základě 100% HYDRO zahrnuje substráty a základní 
živiny. Tyto lze nekonečně kombinovat s výrobky řady UNIVERSAL, které 
poznáš podle fi alového  štítku. Organické přísady se vyznačují logem 
CU na obalu. Jak je ze schématu 100% HYDRO Grow Schedule patrné  
doporučujeme pro dosažení optimálního výsledku Power Roots, Pure 
Enzym a Green Sensation. 

100% HYDRO obsahuje:

� Euro Foam
 Snadné hydroponické pěstování

� Euro Pebbles
 Hydroponické pěstování, pro nejvyšší výnos

� Hydro A&B
 Dvousložkové hnojivo pro cyklus růstu a květenství

Chcesz prowadzić uprawy hydrologiczne i mieć maksymalną kontrolę? 
Wybierz produkty 100% HYDRO fi rmy 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 UNIVER-
SAL, które można rozpoznać po fi oletowej  etykiecie. Dodatki biologiczne 
wyróżniają się logo CU umieszczonym na opakowaniu. Jak widać na 100% 
HYDRO Grow Schedule, w celu uzyskania najlepszych rezultatów zale-
camy użycie preparatów Power Roots, Pure Enzym i Green Sensation.

W skład 100% HYDRO wchodzą:

� Euro Foam
 Łatwa uprawa hydroponiczna

� Euro Pebbles
 Uprawa hydroponiczna zapewniająca obfi te zbiory

� Hydro A&B
 Dwuskładnikowy nawóz dla fazy wzrostu i kwitnienia

If you are a control freak 
you will fall in love with 100% HYDRO

PL CZ
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Łatwa uprawa hydroponiczna

Snadné hydrologické pěstování  

Euro Foam jest czystym podłożem hydrologicznym o lekkim buforze pH. Składa się ono 
z mieszaniny wełny mineralnej i płatków agrofoam. Euro Foam posiada stabilną jakość, 
ponieważ w odróżnieniu od porównywalnych podłoży nie jest ona ponownie używana. 
Euro Foam praktycznie nie wydziela pyłu. 

� Lekkim buforem pH.
� Praktycznie nie wytwarza pyłów.

Skład 
Wełna mineralna, agrofoam.

Stosowanie i dawkowanie
Maksymalnie wypełnij doniczkę przy użyciu Euro Foam i dobrze dociśnij, ponieważ 
objętość Euro Foam zmniejszy się pod ciężarem wody. Następnie namocz Euro Foam 
przez 24 godziny w wodzie o wartości pH wynoszącej 4,5 i wartości EC wynoszącej 1,2 
mS/cm. Jednorazowo przepłucz Euro Foam przy użyciu wody zasilającej stworzonej w 
oparciu o program pierwszego tygodnia 100% HYDRO Grow Schedule (wartość pH 5,5-
6,0 i wartość EC 1,6 mS/cm). Umieść rośliny w podłożu. Dokładnie kontroluj wartość pH 
przez pierwszych kilka dni. Pobierz 100% HYDRO Grow Schedule, w którym znajdziesz 
informacje na temat najlepszego sposobu użycia i właściwej wartości EC. 

Opakowanie 
Worki o poj. 70 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Szybki drenaż i możliwości przepłukiwania zapewniają pełną kontrolę wartości pH, 
 a lekki bufor pH stabilizuje różnice za jednym razem.
� Euro Foam doskonale nadaje się zarówno do systemów drain-to-waste, jak i 
 systemów recyklingu.

Euro Foam je čistě hydrologický substrát s lehkým pH pufrem. Skládá se ze směsi vloček 
kamenné vlny a agro-pěny. Protože Euro Foam nelze na rozdíl od podobných substrátů 
znovu použít, má stabilní kvalitu. Euro Foam je prakticky bezprašný.

� Lehkým pH pufrem. 
� Nevytváří prakticky žádný prach.

Složení 
Kamenná vlna, agrofoam.

Použití a dávkování
Naplň kořenáč do maxima pěnou Euro Foam a dobře stlač, protože Euro Foam hmot-
ností vody ztratí na objemu. Poté nech Euro Foam vymáčet 24 hodin ve vodě s hodnotou 
pH 4,5 a hodnotou EC 1,2 mS/cm. Propláchni Euro Foam jedenkrát živným roztokem 
se složením podle schématu prvního týdne 100% HYDRO Grow Schedule (hodnota pH 
mezi 5,5 - 6,0 a hodnota EC 1,6 mS/cm). Umísti rostliny do prostředku. Velmi dobře 
hodnoty pH v prvních dnech prověřuj. Stáhni si schéma 100% HYDRO Grow Schedule 
pro co nejlepší využití a správnou hodnotu EC. 

Balení 
70 litrové pytle.

Tipy Plagronu
� Rychlý odvod vody a možnost proplachování ti poskytují plnou kontrolu nad hodnotou 
 pH, zatímco díky lehkému pH pufru jsou velké rozdíly naráz stabilizovány.
� Euro Foam je vhodná jak pro odtok do odpadu, tak pro recyklační systémy.

euro foam.
substrate | non fertilised |

Euro Pebbles jest obojętnym hydroponicznym podłożem wysokiej jakości. Jako podstawa 
służą czyste i wolne od soli rodzaje pianek, które wypala się  w otwartym piecu do mo-
mentu, w którym uzyskają swoją  charakterystyczną nieregularną formę. Euro Pebbles ma 
szerokie zastosowanie, które pozwala regulować wartości odżywcze. Ten substrat nadaje 
się do różnorodnych metod uprawy a w szczegolności nadaje się do systemu ponownego 
użycia. Euro Pebbles jest wymyty.

� Zwiększa wydajność absorbcji wody i  tlenu.
� Nadaje się do różnych metod uprawy.
� Nadaje się do systemu ponownego użytku.

Skład 
Pieczone kulki gliny.

Opakowanie 
Worki o poj. 45 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Euro Pebbles wypłukać po transporcie , żeby usunąć uwolniony proszek.
� Przed użyciem jeszcze raz wypłukać wodą z uregulowanymi wartościami pH i EC.
� Euro Pebbles nadaje się praktycznie dowolną ilość razy do ponownego użycia.

Uprawa hydroponiczna zapewniająca obfi te zbiory

Hydroponické pěstování, pro nejvyšší výnos

product catalogue  100% HYDRO

100% HYDRO

Euro Pebbles je inertní hydrologický substrát vysoké kvality. Jako základní surovina 
slouží čisté druhy jílů bez obsahu soli, které se v otevřené peci pečou do charakteris-
tického nepravidelného tvaru. Euro Pebbles má široké použití, poněvadž sám reguluje 
živnou hodnotu. Tento substrát je vhodný pro různé pěstitelské metody a zvláště vhodný 
pro recirkulační systémy. Euro Pebbles je mytý.

� Mimořádnou schopností vstřebávání vody a kyslíku.
� Tento substrát je vhodný pro různé pěstitelské metody.
� Tento substrát je vhodný a zvláště vhodný pro recirkulační systémy.

Složení 
Keramzit.

Balení 
45 litrové pytle.

Tipy Plagronu
� Euro Pebbles po převozu znovu opláchni, aby se odstranil uvolněný jílový prach.
� Před použitím opláchni vodou s regulovanými hodnotami pH a EC.
� Euro Pebbles nemá omezenou dobu použití.

euro pebbles. 
(ziemia do sadzonek i szczepek / 
řízkovací substrát)
substrate | non fertilised |

6,5-7,5

pH
0,1-0,2
mS/cm

EC
7,0-8,5

pH
0,3-0,6

mS/cm

EC

PL

CZ

PL
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hydro a. & hydro b.
basic nutrient

Dwuskładnikowy nawóz dla fazy wzrostu i kwitnienia

Dvousložkové hnojivo pro cyklus růstu a květenství

product catalogue  100% HYDRO

100% HYDRO

Hydro A&B to silnie stężony podstawowy nawóz biomineralny, który stosuje się w fazie 
wzrostu i kwitnienia rośliny. Ten wyjątkowy płynny preparat zawiera wiele pierwiastków 
śladowych w wysokowartościowej postaci schelatowanej (DTPA). Dzięki temu roślina 
może się optymalnie rozwijać również przy odbiegającej od ideału wartości pH lub zbyt 
niskiej temperaturze podłoża. Nawóz ten można stosować do wszystkich rodzajów 
podłoży obojętnych.

� Całkowita kontrola nad nawożeniem i wartościami pH.
� Efektywny pobór składników odżywczych w szerokim zakresie pH.
� Bardzo skoncentrowany, a więc ekonomiczny w użyciu.
� Nie ulega krystalizacji w opakowaniu.
� Odpowiedni do wszystkich rodzajów nawożenia.

Stosowanie i dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 1,6 ml Hydro A (1:625). 
Przy każdej dawce nawozu Hydro A stosować tę samą ilość nawozu Hydro B. 
Roztwór ten podawać przy każdym podlewaniu. 

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 1 litrów, 5 i 10 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Uwaga! Hydro A stosuj zawsze w połączeniu z Hydro B w proporcjach 1:1.
� Hydro A&B doskonale nadaje się zarówno do systemów drain-to-waste, jak i 
 systemów recyklingu.

Hydro A&B je vysoce koncentrovaná biominerální základní výživa, která se používá v 
době růstu a květenství rostliny. Toto unikátní tekuté hnojivo obsahuje všechny stopové 
prvky ve vysoce hodnotném chelátu (DTPA). Takto se může rostlina optimálně vyvíjet i při 
nepříliš ideální hodnotě pH nebo při nízké půdní teplotě. Hnojivo lze použít pro všechny 
typy inertních substrátů. 

� Úplná kontrola nad živinami a hodnotou pH.
� Účinný příjem živin v širokém rozsahu pH.
� Vysoce koncentrované, tj. hospodárné využití.
� V nádobě hnojivo nekrystalizuje.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

Použití a dávkování
Přidej nanejvýš 1,6 ml Hydro A na 1 litr vody (1:625). 
Používej při každém dávkování Hydro A stejné množství Hydro B. 
Používej tento kombinovaný živný roztok při každém zalévání.

Balení 
1, 5 a 10 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Upozornění! Používej Hydro A vždy v kombinaci s Hydro B a v poměru 1:1.
� Hydro A&B jsou vhodné jak pro odtok do odpadů, tak i do recyklačních systémů.

hydro a hydro b
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grow schedule.

Dawka na 10 litrów wody.

Podane wartości EC obejmują wartość EC bieżącej wody w 0,5 mS/cm.

Uwaga: maksymalna wartość EC wody musi być mniejsza niż 3,0 mS/cm!

pH: 5,5 - 6,0

Wszystkie dawki podane zostały w przybliżeniu i są zależne od stanu roślin.

Grow Schedule upraw można również pobrać ze strony internetowej fi rmy Plagron: 
www.plagron.com

Dávka na 10 litrů vody.

Uvedené hodnoty elektrické vodivosti zahrnují elektrickou vodivost vody 
z vodovodu 0,5 mS/cm.

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

pH : 5,5 - 6,0

Všechny uvedené dávky jsou indikativní a závisí na podmínkách plodiny.

Tento Grow Schedule lze stáhnout z internetové stránky společnosti Plagron:
www.plagron.com

5-0-2

NPK
2-4-9

NPK

PL

CZ

PL CZ

WEEK

PHASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

hydro b.

hydro a. 10 ml 10 ml

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

pure enzym.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

grow grow bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom bloom harvest

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

only 
water

10 ml

EC-value 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 only 
water1,6 1,6

12 ml 14 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml

10 ml 10 ml 12 ml 14 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml

euro pebbles. euro foam.

advised additives (UNIVERSAL)

- - - - -

- - - - -

- - - - -
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Every growth phase
gets an extra push 
with

UNIVERSAL

p. 48 - 66
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Plagron nabízí širokou škálu přídatných látek. Tato řadu výrobků 
UNIVERSAL lze použít u všech substrátů a kombinovat se všemi hnojivy. 
Výrobky UNIVERSAL jsou rozděleny na boosters, stimulators, protectors, 
pH-controlers a substrate complements. Každý typ výrobku je označen 
symbolem, se kterým se budeš pravidelně setkávat, např. šipkou nebo 
hvězdičkou. Organické přísady jsou vyznačeny logem CU logo na obalu. 
Výrobky řady UNIVERSAL poznáš podle fi alového  štítku.

booster |

stimulator |

protection |

ph control |

substrate complement |

Firma Plagron oferuje szeroki asortyment dodatków. Produkty z serii 
UNIVERSAL można stosować przy wszystkich podłożach i łączyć ze 
wszystkimi nawozami. Produkty UNIVERSAL dzielą się na boosters, sti-
mulators, protectors, pH-controlers i substrate complements. Każdy typ 
produktu można rozpoznać po powtarzającej się ikonce, np. strzałce lub 
gwiazdce. Dodatki biologiczne wyróżniają się logo CU umieszczonym 
na opakowaniu. Produkty UNIVERSAL można rozpoznać po fi oletowej 
etykiecie.

booster |

stimulator |

protection |

ph control |

substrate complement |

Every growth phase
gets an extra push with UNIVERSAL

PL CZ
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Green Sensation to silny stymulator, który gwarantuje duże plony. Preparat ten został 
stworzony specjalnie na potrzeby ostatnich 4 - 6 tygodni fazy kwitnienia. Odpowied-
nio dobrana mieszanka preparatu Green Sensation dostarcza roślinom wszystkie 
substancje odżywcze. Zapewnia on obfi te kwitnienie i zawiązywanie owoców, mocną 
budowę komórek i najlepszy smak.

� Zwiększenie wyników końcowych.
� Polepsza smak i zwiększa poziom cukru.
� Zapobiega chorobom.
� Redukuje stres roślin.
� Do użytku przy wszystkich rodzajach podłoża.
� Odpowiedni do wszystkich typów nawadniania. 

Stosowanie i dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 1 ml Green Sensation (1:1000). 
Następnie dodawać nawóz podstawowy, aż do osiągnięcia pożądanej wartości EC. 

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Green Sensation sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatków, takich jak 
 PK 13-14, Pure Enzym czy stymulatory kwitnienia.
� W zależności od rodzaju podłoża możliwe jest uzyskanie oszczędności nawet do 
 50% ilości nawozów. 

Green Sensation je silný booster, který zajišťuje vysoký výnos. Tento stimulátor je 
speciálně vyvinut pro poslední čtyři až šest týdnů doby květu. Svým důmyslným složením 
poskytuje Green Sensation rostlinám všechny potřebné živiny, což zajišťuje hojné 
květenství a tvorbu plodů, pevnou buněčnou strukturu a výtečnou chuť.

� Vyšší výnos.
� Lepší chuť díky snadnější tvorbě cukru.
� Zvyšuje obranyschopnost plodiny.
� Snižuje stres plodin.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování a všechny typy substrátů.

Použití a dávkování
Přidej 1 ml Green Sensation na 1 litr vody (1:1000). 
Poté přidej základní výživu až do dosažení žádoucí hodnoty EC. 

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Použitím Green Sensation se stává přidávání PK 13-14, Pure Enzym nebo stimulátorů 
 květenství přebytečným.
� V závislosti na substrátu je možno docílit až 50% úsporu živin. 

green sensation.
additive | booster |

Stymulator kwitnienia zapewniający obfi te zbiory i najlepszy smak

Stimulátor kvetení pro nejvyšší výnos a nejlepší chuť

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

power roots. (roots)
additive | stimulator |

Power Roots to biologiczny stymulator ukorzeniania. Preparat ten stosuje się w fazie 
wzrostu i w pierwszych tygodniach fazy kwitnienia. Power Roots stymuluje rozwój kor-
zeni i zwiększa odporność rośliny. Działa on szybko, jest ekonomiczny w użyciu, a także 
niemal bezpośrednio przyswajany przez rośliny. Power Roots pomaga w hodowli silnych 
roślin.

� Szybki i energiczny rozwój korzeni. 
� Szybka regeneracja po przeszczepieniu.
� Wspomaga wzrost rośliny.
� Zwiększa witalność.
� Zwiększa przyswajanie substancji odżywczych.
� Polepsza strukturę gleby.
� Odpowiedni do wszystkich rodzajów nawadniania.

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

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Power Roots zmniejsza ryzyko nadmiernego nawiezienia.
� Użyj Power Roots, aby zwiększyć odporność roślin.

Power Roots je organický stimulátor kořenů. Tento stimulátor se používá v růstové fázi a 
v prvních týdnech cyklu květenství. Power Roots podporuje růst kořenů a zvyšuje odol-
nost rostliny. Účinek je rychlý, úsporný a rostlina ho téměř ihned vstřebá. Power Roots 
zajišťuje vývoj pevných rostlin.

� Rychlý a živelný vývoj kořenů.
� Rychlá obnova po přenosu.
� Podporuje růst.
� Posiluje vitalitu.
� Zlepšuje vstřebávání živin.
� Zlepšuje strukturu půdy.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

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

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Tipy Plagronu
� Sniž riziko přehnojení užitím Power Roots.
� Užij Power Roots ke zvýšení odolnosti rostliny.

Stymuluje rozwój korzeni i zwiększa odporność

Stimuluje růst kořenů a zlepšuje odolnost

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL
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vita race. (phyt-amin)
additive | stimulator |

Spray witaminowy na potrzeby fazy wzrostu i kwitnienia

Vitamínový sprej pro fázi růstu a kvetení

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

Vita Race to biologiczny nawóz dolistny i stymulator na potrzeby fazy wzrostu i pierws-
zych trzech tygodni fazy kwitnienia. Dostarcza on roślinom niezbędnych aminokwasów, 
pierwiastków śladowych, naturalnych minerałów oraz ważnych hormonów naturalnych, 
dzięki którym wzrost jest szybszy, a rośliny są lepiej przygotowane do kwitnienia. Vita 
Race zwiększa również odporność, przyczyniając się w ten sposób do powstawania 
zdrowych roślin.

� Stymuluje oraz przyspiesza rozwój i kwitnienie.
� Wzmacnia odporność.
� Chroni przed wysokim stężeniem soli.
� Chroni roślinę przed wysychaniem.
� Stymuluje produkcję chlorofi lu.
� Stymuluje rozgałęzianie oraz tworzenie owoców.

Stosowanie i dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 5 ml Vita Race (1:200). 
Roztworem tym opryskiwać roślinę co tydzień do trzeciego tygodnia fazy kwitnienia 
włącznie. 
Dla zapewnienia optymalnego rezultatu opryski powinny być bardzo obfi te. 

Opakowanie 
Butelki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Użyj Vita Race, aby zwiększyć odporność roślin.

Vita Race je organické hnojivo na listy a stimulátor pro růstovou fázi a první tři týdny v 
období květenství. Poskytuje rostlině potřebné aminokyseliny, stopové prvky, přírodní 
minerály a základní přírodní hormony, čímž se urychluje růst a připravuje květenství. Vita 
Race také zvyšuje odolnost a takto přispívá k vývoji zdravé rostliny.

� Stimuluje a urychluje růst a květ.
� Zlepšuje obranyschopnost.
� Zajišťuje ochranu před vysokou koncentrací soli.
� Chrání plodinu před vysušením.
� Stimuluje tvorbu chlorofylu.
� Podporuje větvení a zlepšuje kvalitu plodů.

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

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 litrové lahve.

Tip Plagronu
� Užij Vita Race ke zvýšení odolnosti rostliny.

pure enzym. (enzymes)
additive | stimulator |

Lepsza asymilacja substancji odżywczych, 
mniejsze ryzyko zachorowań

Zrychluje absorpci živin a snižuje riziko chorob

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

Pure Enzym to ulepszacz gleby na bazie naturalnych enzymów. Przyspiesza on 
rozkład obumarłych części roślin, dzięki czemu do gleby uwalnia się więcej substancji 
odżywczych, które stymulują rozwój organizmów glebowych. Pure Enzym zwiększa 
również wydajność poboru tlenu oraz chroni rośliny przed chorobami. 

� Chroni przed odkładaniem się szkodliwych soli.
� Zwiększa zdolność absorpcji tlenu.
� Szybkie wchłanianie składników odżywczych dla silnego rozwoju i kwitnienia.
� Zmniejsza ryzyko zakażenia chorobami.
� Bardzo skoncentrowany, a więc ekonomiczny w użyciu.

Stosowanie i dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 1 ml Pure Enzym (1:1000). 
Roztwór ten stosować przy każdym podlewaniu do trzeciego tygodnia kwitnienia 
włącznie.

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Stosuj Pure Enzym do płukania podłoża na potrzeby ponownego jego użycia.

Pure Enzym je zlepšovač půdy na základě přírodních enzymů. Zabezpečuje rychlý 
rozklad odumřelých částí rostlin, čímž se uvolňují extra živiny, stimulující život v půdě. 
Pure Enzym také zvyšuje objem příjmu kyslíku a chrání rostlinu před chorobami.

� Poskytuje ochranu před usazováním škodlivých solí.
� Zvyšuje schopnost vstřebávání kyslíku.
� Rychlé vstřebání živin pro dobrý růst a květ.
� Snižuje možnost infekce.
� Vysoce koncentrované, tj. hospodárné využití.

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

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Tip Plagronu
� Užívej Pure Enzym pro vypláchnutí substrátu při znovupoužití.

6-8-6

NPK

PL

CZ

PL

CZ



56 57

Start Up to złożony nawóz dla roślin w fazie wzrostu. Każdej młodej roślinie zapewnia on 
najlepszą kombinację substancji odżywczych niezbędnych podczas pierwszych tygodni 
rozwoju. Nawóz ten to doskonale zbalansowana mieszanka stymulatora ukorzeniania, 
produktów odżywczych, naturalnych hormonów wzrostu oraz pożywek.

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 7 ml Start Up (1:150). 

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

start up.
additive | stimulator |

Kompletna odżywka przyspieszająca wzrost ze 
stymulatorem ukorzeniania

Start Up je složená výživa pro rostliny v růstové fázi. Skýtá každé mladé rostlince nejlepší 
kombinaci živin v prvních rozhodujících týdnech. Tato výživa obsahuje důmyslnou směs 
kořenového stimulátoru, vitalizujících produktů, přírodních růstových hormonů a výživu 
pro růst, to vše v jednom výrobku.

Dávkování
Přidej 7 ml Start Up na 1 litr vody (1:150).

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Kompletní živiny pro růst se stimulátorem kořenů

Vita Start jest płynnym stymulatorem wzrostu dla siewek, szczepek i roślin matecz-
nych. Vita Start posiada bardzo wszechstronne działanie. Preparat ten stymuluje rozwój 
rozległego i silnego systemu korzeniowego, zapewnia dobrą odporność, a także przy-
spieszone wchłanianie substancji odżywczych. Ponadto umożliwia on szybszy podział 
komórek oraz zwiększenie ilości gałęzi i pędów, dzięki czemu znacznie zwiększa się 
liczba szczepek z rośliny matecznej.  

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 1 ml Vita Start (1:1000). 

Opakowanie 
Butelki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1 litrów.

vita start. (cropspray)
additive | stimulator |

Spray witaminowy dla sadzonek, szczepek i roślin macierzystych

Vita Start je tekutý růstový stimulátor pro sazenice, řízky a matečné rostliny. Vita Start má 
velmi různorodé účinky. Zajišťuje mohutnou a silnou soustavu kořenů, výbornou odolnost 
a zvýšený příjem živin. Zajišťuje také rychlé buněčné dělení a více větvení a výhonků, 
čímž se podstatně zvyšuje počet řízků u každé matečné rostliny.

Dávkování
Přidej 1 ml Vita Start na 1 litr vody (1:1000).

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 litrové lahve.

Vitamínový sprej pro sazeničky, řízky a mateřské rostliny

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

Fish Force to naturalny nawóz na bazie ryb, przeznaczony dla roślin w fazie wzrostu. 
Preparat ten zapewnia szybki wzrost, zielone liście i wysoką odporność. Fish Force jest 
bogaty w azot, aminokwasy i witaminy. 

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 10 ml Fish Force (1:100). 

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

fi sh force. 
(emulsja rybna / rybí emulze)
additive | stimulator |

Dla szybkiego wzrostu, zielonych liści i większej odporności 

Fish Force je přirozená výživa na rybném základě pro rostliny v růstové fázi. Tato růstová 
výživa zajišťuje rychlý růst, zelené listí a vysokou odolnost. Fish Force je bohatý na 
dusík, aminokyseliny a vitamíny.

Dávkování
Přidej 10 ml Fish Force na 1litr vody (1:100).

Balení 
500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Pro rychlý růst, zelené listy a vysokou odolnost

Sugar Royal to silny, biologiczny stymulator kwitnienia. Stymuluje on produkcję chloro-
fi lu, zwiększając przy tym wytwarzanie cukru i żywicy. Sugar Royal zawiera kompletną 
mieszankę witamin i pierwiastków śladowych, które gwarantują obfi te plony.

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 2 ml Sugar Royal (1:500). 

Opakowanie 
Butelki o poj. 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1 litrów.

sugar royal. 
additive | stimulator |

Stymuluje produkcję cukru i żywicy

Sugar Royal je silný organický stimulátor květenství. Podporuje produkci chlorofylu a tím 
i tvorbu cukru a pryskyřice. Sugar Royal obsahuje kompletní směs vitamínů a stopových 
prvků, zaručujících vysoký výnos.

Dávkování
Přidej nanejvýš 2 ml Sugar Royal na 1 litr vody (1:500).

Balení 
100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 litrové lahve.

Stimuluje produkci cukru a pryskyřice

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL
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pk 13-14.
additive | stimulator |

Dla bardziej zwięzłych i twardych owoców

Pro kompaktnější a pevnější ovoce

mighty neem. (neem oil)
additive | protection |

Olej neem do zwalczania insektów

Nimbový olej k potírání hmyzu

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

PK 13-14 to biomineralny nawóz, który dostarcza roślinom dodatkowe ilości fosforu i 
potasu w fazie kwitnienia. Dzięki temu powstają bardziej zwarte, twardsze i cięższe 
owoce. PK 13-14 gwarantuje obfi te plony.

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 2 ml PK 13-14 (1:500).

Opakowanie 
Butelki/puszki o poj. 250 ml, 500 ml, 1 litrów i 5 litrów.

PK 13-14 je biominerální hnojivo, poskytující rostlinám extra fosfor a draslík v době 
květenství. Tím se tvoří kompaktnější, tvrdší a těžší plody. PK 13-14 zaručuje vyšší výnos.

Dávkování
Přidej 2 ml PK 13-14 na 1 litr vody (1:500).

Balení 
250 ml, 500 ml, 1 a 5 litrové lahve/kontejnery.

Mighty Neem to silny pestycyd biologiczny. Ten pochodzący ze Sri Lanki środek zapo-
biega występowaniu insektów, roztoczy i nicieni w glebie i na powierzchni roślin, a także 
stymuluje rozwój zdrowych, zielonych liści. Ponadto Mighty Neem zwiększa odporność 
roślin.

Dawkowanie
Na 1 litr letniej wody dodawać maksymalnie 5 ml Mighty Neem (1:200).

Opakowanie 
Butelki o poj. 100 ml i 250 ml.

Mighty Neem je silný organický pesticidní prostředek. Tento prostředek ze Sri Lanky 
potírá hmyz, roztoče a háďátka v zemi a na rostlině a podporuje vývoj zdravých zelených 
listů. Mighty Neem také zvyšuje odolnost rostliny.

Dávkování
Přidej 5 ml Mighty Neem na 1 litr vlažné vody (1:200).

Balení 
100 ml a 250 ml lahve.

micro kill. 
(preventive concentrate)
additive | protection |

Zabija szkodliwe bakterie i grzyby

Zabíjí škodlivé bakterie a houby

Diamond Shield to ekologiczny pestycyd na potrzeby fazy wzrostu i pierwszych trzech 
tygodni fazy kwitnienia. Ten naturalny produkt w przyjazny dla środowiska sposób 
zwiększa odporność rośliny. Chroni przed bakteriami, grzybami, mączniakiem (rzeko-
mym), a także grzybami z rodzaju pythium i botritis.   

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 1 ml Diamond Shield (1:1000). 

Opakowanie 
Butelki o poj. 250 ml i 1 litrów. 

diamond shield. 
(bio protect)
additive | protection |

Wzmacnia naturalną odporność na grzyby i bakterie 

Diamond Shield ochranný prostředek šetrný k životnímu prostředí pro růstovou fázi a 
první tři týdny období květenství. Tento přírodní produkt zvyšuje ekologicky šetrným 
způsobem odolnost rostliny. Chrání proti bakteriím, plísním, (nepravému) padlí, pythiu 
a šedé plísni botrytis.

Dávkování
Přidej 1 ml Diamond Shield na 1 litr vody (1:1000).

Balení 
250 ml a 1 litrové lahve.

Posiluje přirozený imunitní systém proti houbám a bakteriím

product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

Micro Kill to biologiczny pestycyd na bazie organicznych kwasów mlekowych. Preparat 
ten wzmacnia naturalny układ odpornościowy rośliny oraz zwalcza szkodliwe bakterie i 
grzyby. Micro Kill zapobiega występowaniu obcych mikrobów na liściach, zapobiegając 
w ten sposób infekcjom zewnętrznym.

Dawkowanie
Na 1 litr wody dodawać maksymalnie 250 ml Micro Kill (1:4). 

Opakowanie 
Butelki o poj. 250 ml i 1 litrów.

Micro Kill je organický ochranný prostředek na základě organické kyseliny mléčné. Po-
siluje přirozený imunitní systém rostliny a zabíjí škodlivé bakterie a plísně. Micro-Kill 
znemožňuje život jiným mikrobům na listech a tím zabraňuje nákaze z vnějšku.

Dávkování
Přidej 250 ml Micro Kill na 1 litr vody (1:4).

Balení 
250 ml a 1 litrové lahve.
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product catalogue  UNIVERSAL

UNIVERSAL

seedbooster plus.
additive | protection |

Dla szybszego i silniejszego kiełkowania

Pro rychlé a vitální klíčení

Seedbooster Plus to silny i bezpieczny stymulator kiełkowania, który nie tylko przyspies-
za cykl kiełkowania u świeżych nasion, ale również przywraca siłę kiełkowania starym 
nasionom. Seedbooster Plus przyspiesza cykl kiełkowania o 40%, a wszytko to dzięki 
zastosowanej w nim innowacyjnej technologii enzymów. Ponadto Seedbooster Plus 
chroni rośliny podczas procesu kiełkowania przed szkodliwymi grzybami i bakteriami.

� Znacznie przyspiesza proces kiełkowania.
� Dostarcza nasionom wszystkie niezbędne substancje odżywcze.
� Chroni przed szkodliwymi pleśniami i chorobami przez cały okres kiełkowania.
� Może być stosowany do wszystkich rodzajów podłoży.
� Odpowiedni do wszystkich rodzajów nawadniania.

Stosowanie i dawkowanie
Przed użyciem pojemnik dobrze wstrząsnąć. Dodawać 7 kropli Seedbooster Plus na 
1 litr wody. 
Roztwór ten należy używać przy każdym podlewaniu, od początku kiełkowania do chwili 
rozpoczęcia fazy wzrostu.

Opakowanie 
Buteleczka o poj. 10 ml.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Seedbooster Plus można używać do każdego rodzaju podłoża.
� Użyj Seedbooster Plus w okresie wzrostu na wspaniały początek. 

Seedbooster Plus je účinný a bezpečný urychlovač klíčení, který nejen urychluje cyklus 
klíčení čerstvých semen, ale navrací i starým semenům sílu k vyklíčení. Seedbooster 
Plus urychluje cyklus klíčení až o 40% použitím inovační enzymové technologie. Seed-
booster Plus také rostliny během klíčení ochraňuje proti škodlivým plísním a bakteriím. 

� Výrazně urychluje proces klíčení.
� Poskytuje semenům všechny základní živiny.
� Během procesu klíčení chrání před škodlivými plísněmi a baktériemi.
� Lze použít na všech substrátech.
� Vhodné pro všechny systémy zavlažování.

Použití a dávkování
Přidej 7 kapek Seedbooster Plus na 1 litr vody. 
Použij tento živný roztok při každém zalévání od začátku klíčení do začátku fáze růstu.

Balení 
10 ml v lahvičce s kapátkem.

Tipy Plagronu
� Seedbooster Plus lze užít do všech substrátů.
� Použití Seedbooster Plus v růstové fázi za vynikající start.

ph plus.
additive | ph control | 

Zwiększa wartość pH wody zasilającej 

Zvyšuje úroveň pH živného roztoku 

ph min.
additive | ph control |

Zmniejsza wartość pH wody zasilającej

Snižuje úroveň pH vody s živinami
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pH Plus to regulator pH, dzięki któremu można zwiększyć wartość pH wody zasilającej 
do idealnego zakresu od 5,5 - 6,5. Tylko roztwory nawozowe o prawidłowej wartości 
pH zapewniają, że roślina pobiera substancje odżywcze w odpowiednich proporcjach. 
Działa to również stymulująco na przemianę materii, co z kolei przyspiesza wzrost roślin.
25% Wodorotlenku potasu.

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

Opakowanie 
Butelki o poj. 500 ml i 1 litrów. 

pH Plus je regulátor pH, kterým lze zvýšit hodnotu pH živného roztoku až na ideální 
rozmezí mezi 5,5 - 6,5. Pouze živný roztok se správnou hodnotou pH zajišťuje, že rost-
lina vstřebá živiny ve správném poměru. To má následně stimulující účinek na látkovou 
výměnu, díky čemuž rostlina rychleji roste. 25% Hydroxidu draselného.

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

Balení 
500 ml a 1 litrové lahve.

pH Min to regulator pH, dzięki któremu można zmniejszyć wartość pH wody zasilającej 
do idealnego zakresu od 5,5 - 6,5. Tylko roztwory nawozowe o prawidłowej wartości 
pH zapewniają, że roślina pobiera substancje odżywcze w odpowiednich proporcjach. 
Działa to również stymulująco na przemianę materii, co z kolei przyspiesza wzrost roślin.  
56% Kwas fosforowy.

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

Opakowanie 
Butelki o poj. 500 ml i 1 litrów.

pH Min je regulátor pH, kterým lze snížit hodnotu pH živného roztoku až na ideální roz-
mezí mezi 5,5 - 6,5. Pouze živný roztok se správnou hodnotou pH zajišťuje, že rostlina 
vstřebá živiny ve správném poměru. To má následně stimulující účinek na látkovou 
výměnu, díky čemuž rostlina rychleji roste. 56% Kyselina fosforečná.

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

Balení 
500 ml a 1 litrové lahve.
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lemon kick. 
(kwas cytrynowy / kyselina citrónová)
additive | ph control |

Zmniejsza wartość pH naturalnie

Bezpečný a organický regulátor pH

calcium kick. (wapń / vápník)
additive | ph control |

Zwiększa wartość pH i polepsza strukturę gleby

Zvyšuje hodnotu pH a zlepšuje strukturu půdy

Calcium Kick to regulator pH, dzięki któremu można zwiększyć wartość pH do idealnego 
zakresu 5,5 - 6,5. Calcium Kick polepsza również strukturę gleby i zapewnia optymalne 
wchłanianie substancji odżywczych w glebie. Preparat ten działa również stymulująco na 
przemianę materii, co z kolei przyspiesza wzrost roślin.

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

Opakowanie 
Wiadra 5 kg.

Calcium Kick je pH regulátor, kterým lze zvýšit hodnotu pH na ideální rozmezí 5,5 - 6,5. 
Calcium Kick také zlepšuje strukturu půdy a zajišťuje optimální vstřebávání živin v půdě. 
To má stimulační účinek na látkovou výměnu, a proto rostlina rychleji roste.

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

Balení 
5 kg kbelíky.

Lemon Kick to biologiczny regulator pH, dzięki któremu można zmniejszyć wartość 
pH wody zasilającej do idealnego zakresu od 5,5 - 6,5. Tylko roztwory nawozowe o 
prawidłowej wartości pH zapewniają, że roślina pobiera substancje odżywcze w odpo-
wiednich proporcjach. Działa to również stymulująco na przemianę materii, co z kolei 
przyspiesza wzrost roślin.

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

Opakowanie 
Butelki o poj. 500 ml i 1 litrów. 

Lemon Kick je organický pH regulátor, kterým lze snížit hodnotu pH živného roztoku na 
ideální rozmezí 5,5 - 6,5. Jen živný roztok se správnou hodnotou pH zajišťuje, že rostlina 
vstřebává živiny ve správném poměru. To má poté stimulační účinek na látkovou výměnu 
a rostlina roste rychleji.

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

Balení 
500 ml a 1 litrové lahve.

mega worm. 
(humus koprolitowy / přírodní červí)
additive | substrate complement | 

Humus koprolitowy stymulujący rozwój fl ory glebowej

Vermikompost stimulující půdní biotu

bio supermix.
additive | substrate complement | 

Kompletny nawóz dla rozwoju fl ory glebowej

Kompletní živiny pro biotu s bohatou půdou

Bio Supermix to wyjątkowy i kompletny nawóz naturalny. Jest on doskonale zbilan-sowany 
i zawiera między innymi żywe grzyby pleśniowe i bakterie, a także witaminy, minerały, 
pierwiastki śladowe, humus koprolitowy oraz guano peru, które razem zapewniają opty-
malny rozwój rośliny. Bio Supermix stymuluje rozwój organizmów glebowych i zwiększa 
odporność roślin.

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

Opakowanie 
Pojemniki/wiaderka/worki o poj. 1 litrów, 5 litrów i 25 litrów.

Bio Supermix je unikátní a velmi komplexní přírodní hnojivo. Je vyvážené a obsahuje 
mimo jiné živé plísně a baktérie, vitamíny a minerály, stopové prvky, vermikompostu 
a guano peru pro optimální vývoj rostliny. Bio Supermix zajišťuje bohatý půdní život a 
zvyšuje odolnost.

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

Balení 
1, 5 a 25 litrové hrnce/kbelíky/pytle.

Mega Worm to naturalny ulepszacz gleby na bazie kompostowych resztek roślinnych 
(kompostowane przez robaki). Zapewnia on optymalną równowagę w podłożu. Mega 
Worm ma bardzo wysoką zawartość substancji organicznych: zawiera dużą ilość pier-
wiastków śladowych, enzymów i minerałów, a także grzyby Mikoryzowe i grzyby z 
rodzaju Trichoderma. Zapewniają one ochronę roślinom i odżywiają je.

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

Opakowanie 
Pojemniki/wiaderka/worki o poj. 1 litrów, 5 litrów i 25 litrów. 

Mega Worm je přírodní půdní přídavek na základě kompostovaných rostlinných zbytků, 
kompostovat pomocí červů. Zajišťuje optimální rovnováhu v půdě tak. Mega Worm má 
velmi vysoký obsah organických látek: obsahuje obrovské množství stopových prvků, 
enzymů a minerálů jako houby Mycorrhiza a Trichoderma. Tyto rostlinu chrání a vyživují. 

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

Balení 
1, 5 a 25 litrové hrnce/kbelíky/pytle.
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bat guano.
additive | substrate complement | 

Nawóz z odchodów nietoperzy zapewniający najlepszy zapach i smak

Netopýří trus pro nejlepší chuť a vůni

perlite.
additive | substrate complement | 

Do napowietrzania podłoża i lepszego drenażu

Pro vzdušnější substrát a lepší odvod vody

Perlit jest skałą wulkaniczną o pęcherzykowatej strukturze, która jako przewiewny 
substrat zapewnia lepszy drenaż. Ponadto Perlit może służyć jako ulepszacz struktur 
podłoża. Ma szerokie zastosowanie. Oferuje niezmienną jakość, uniemożliwia rozwój 
chorób i dba o idealne  proporcje wody i powietrza. Perlit stymuluje rozwój korzeni i  
wspomaga  wzrost roślin.  Perlit posiada znak jakości RHP.

Dawkowanie
5 - 35% Perlitu wymieszać z ziemią.

Opakowanie 
Worki o poj. 70 litrów.

Perlite je pufovaná sopečná hornina, která zajišťuje vzdušnost substrátu a lepší 
odvodňování. Užívejte Perlite k vylepšení struktury půdy. Perlite má široké použití. Má 
neměnnou kvalitu, je bez choroboplodných zárodků a zajišťuje ideální poměr vody a 
vzduchu. Perlite stimuluje tvorbu kořenů a zabezpečuje silný růst. Perlite je opatřený 
značkou kvality RHP.

Dávkování
Zamíchej 5 - 35% Perlite do zeminy.

Balení 
70 litrové pytle.

Bat Guano, czyli czysty nawóz z odchodów nietoperzy, jest najlepszym i najlepiej 
zbilansowanym nawozem, jaki oferuje natura Bat Guano stymuluje rozwój korzeni i 
organizmów glebowych, sprzyja zdrowemu wzrostowi i kwitnieniu, a także zapewnia 
doskonały zapach i smak. 

Dawkowanie
Gleba otwarta: 20 litrów na 100 m2. Ziemia doniczkowa: 50 litrów na 1.000 litrów ziemi 
doniczkowej.

Opakowanie 
Pojemniki/wiaderka/worki o poj. 1 litrów, 5 litrów i 25 litrów.

Bat Guano neboli čisté netopýří hnojivo je nejvyváženější hnojivo, které příroda dokáže 
poskytnout. Bat Guano stimuluje tvorbu kořenů a půdní život, podporuje zdravý růst a 
kvetení a zajištuje vynikající vůni a chuť.

Dávkování
Venku: 20 litrů na 100 m2. V květináči: 50 litrů na 1.000 litrů zalévání půdy.

Balení 
1, 5 a 25 litrové hrnce/kbelíky/pytle.

seeding & cutting soil.
start

Zdrowy start dla nasion i szczepek

Zdravý start pro sazeničky a řízky
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Ziemia do sadzonek i szczepek jest drobną i gładką mieszanką opartą na torfi e i piasku, 
która jest odpowiednia szczególnie dla wrażliwych sadzonek i szczepek. Posiada bardzo 
niskie wartości EC i optymalną wartość pH do kiełkowania nasion. Zawiera zrównoważone 
substancje odżywcze dla wspierania szybkiego ukorzeniania.

� Stworzony specjalnie dla wrażliwych sadzonek i szczepek.
� Szybki i silny rozwój korzeni.

Skład 
Torf, czarny torf, włóknisty torf, guano peru, margle.

Opakowanie 
 25 litrów worki.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Ziemia do sadzonek i szczepek  jest idealną mieszanką do rozpoczęcia hodowli.
� Używaj ziemi do sadzonek i szczepek z Seedboster Plus.
� Sproszkowana struktura mieszanki ułatwia przesadzanie roślin.

Seeding & Cutting Soil je zpevněná půdní směs, velmi vhodná pro citlivé řízky a 
semenáčky. Je to jemná a rovnoměrná směs na základě rašeliny a písku. Seeding & 
Cutting Soil má velmi nízkou hodnotu EC a optimální hodnotu pH pro vyklíčení semen. 
Obsahuje vyvážené živiny, čímž se kořeny rostliny rychleji vytvářejí. 

� Speciálně vyrobená pro citlivé řízky a sazenice.
� Rychlý a živelný vývoj kořenů.

Složení 
Rašelina, černá rašelina, vláknité rašeliny, guano peru, slín.

Balení 
25 litrové pytle.

Tipy Plagronu
� Užívej Bat Guano pro vyčerpanou zeminu.
� Po pohnojení pokrop zeminu k docílení extra rychlého účinku.
� Zvol Bat Guano pro dosažení nejlepší vůně a chutě. 
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seedbox. 
start

Kompletny zestaw dla bezpiecznego kiełkowania nasion

Kompletní sada pro bezpečné klíčení sazeniček

Seedbox to doskonały zestaw startowy dla każdego hodowcy. Każdy zestaw zawiera 
pojemnik hodowlany z przezroczystą pokrywką, 12 podkładek stymulujących kiełkowanie 
i buteleczkę unikalnego preparatu Plagron Seedbooster. Postępuj zgodnie z wyraźnymi 
instrukcjami w Twoim języku, a Twoje nasiona wykiełkują i rozwiną się w doskonałe 
rośliny.

Tajemnicą całego zestawu jest preparat Seedbooster. Ten stymulator zawiera ochronny 
enzym zapobiegający gniciu, który ostrożnie przenika przez łupinę nawet najbardziej 
twardych nasion. Dzięki temu nasiono jest pobudzane do kiełkowania. Sprawia on, że 
nawet starsze nasiona kiełkują szybko i łatwo. Rezultat jest widoczny już po kilku dniach. 
Seedbooster zapewnia również równomierny rozwój roślin.

Opakowanie 
Pojemnik hodowlany.
12 podkładek stymulujących kiełkowanie.
250 ml Seedbooster.
Do tego jeszcze instrukcja w 12 językach.

Wskazówki od fi rmy Plagron
� Pojemnik hodowlany nadaje się do ponownego użycia z ziemią do Seeding & 
 Cutting soil oraz preparatem Seedbooster Plus. 
� Dla zapewnienia dokładnych pomiarów temperatury w pojemniku można 
 umieścić termometr.
� Nie dopuść do wysuszenia podkładek.

Seedbox je ideální startovací sada pro každého pěstitele. Každá sada obsahuje 
nakličovací misku s průhledným víkem, 12 zakořenavačů a lahvička unikátního hnojiva 
Plagron Seedbooster. Postupujte dle srozumitelných pokynů v návodu ve tvém jazyce a 
ze tvých semen vyklíčí a vyrostou nádherné rostliny.

Tajemstvím této sady je Seedbooster. Tento stimulátor obsahuje enzym chránící proti 
hnilobě, který proniká povrchem i těch nejproblematičtějších semen. To podněcuje se-
meno k vyklíčení a dokonce i starší semena snadno a rychle vyklíčí. Po několika dnech 
je již výsledek patrný. Seedbooster zajišťuje také rovnoměrný růst rostlin.  

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

Tipy Plagronu
� Nakličovací misku lze znovu použít s půdou Seeding & Cutting Soil a hnojivem 
 Seedbooster Plus.
� Umísti do nakličovací misky teploměr pro co nejpřesnější měření.
� Dohlédni na to, aby zakořenovačů nevyschnuli.
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Maszy pytania na temat produktu, jego użycia lub ogólne pytania na temat 
upraw? Odwiedź najpierw naszą stronę internetową Nie można znaleźć 
tam odpowiedzi na pytanie? Nie czekać dłużej i skontaktuj się z naszym 
servicedesk. Nasi specjaliści zawsze chętnie pomogą Ci w przypadku 
pytań na temat upraw i zapewnią Ci fachowe porady.
 
 servicedesk@plagron.com
 
Bogata strona internetowa

Na naszej stronie internetowej znajdziesz bardzo wiele jasno pogrupow-
anych informacji na temat uprawy, a także ciekawe ilustracje i inspirujące 
fi lmiki. Na naszej nowej stronie można szybko wyszukać wszystkie 
produkty i w jednej chwili znaleźć, na przykład, wskazówki dotyczące 
przechowywania, powiązane produkty i najczęściej zadawane pytania 
na temat danego produktu. Strona jest interaktywną platformą, na której 
można kontaktować się z innymi hodowcami i wyrażać swoje opinie na 
temat produktów Plagron. Odwiedzaj naszą stronę na bieżąco, aby śledzić 
wszystkie aktualności o fi rmie Plagron, naszych produktach i uprawach w 
ogóle. Pamiętaj również, że wiele dodatkowych wskazówek i porad można 
znaleźć także na naszym profi lu na Facebooku: facebook.com/plagron

Gwarancja jakości

Plagron gwarantuje dostawę wysokojakościowych produktów o stałym 
składzie. W związku z tym nasze produkty są certyfi kowane przez 
upoważnione do tego niezależne instytucje. Większość produktów Plagron 
posiada oznaczenie CE (Conformité Européenne, zgodnie z ustawodawst-
wem europejskim). Wszystkie te produkty spełniają wymogi rozporządzeń 
889/2008 i 2003/2003 dotyczących oznaczenia CE. Ponadto wszystkie 
biologiczne produkty Plagron są certyfi kowane przez organizację Con-
trol Union. Część naszych podłoży posiada certyfi kat RHP. Produkty te 
można rozpoznać po logo CU lub RHP na opakowaniu. Wszystkie cer-
tyfi kowane produkty posiadają odpowiedni raport kontrolny sporządzony 
przez niezależny instytut.

Plagron jest zarejestrowaną nazwą towarową i zarejestrowaną marką 
fi rmy Bertels B.V.

Máš dotazy ohledně výrobku, použití nebo obecně o pěstování? Podívej se 
na naše webové stránky. Nenašel jsi odpověď na svou otázku? Neváhej a 
kontaktuj nás servicedesk. Naši odborníci na pěstování jsou vždy ochotni 
zodpovědět otázky a dát rady týkající se pěstování.
 
 servicedesk@plagron.com
 
Podrobné webové stránky

Na našich webových stránkách nalezneš spoustu informací o pěstování, 
přehledně uspořádány s pěknými obrázky a inspirujícími fi lmy. Nová we-
bová stránka ti umožní produkty rychle najít a prohlédnout si naráz tipy, 
související produkty a často pokládané otázky týkající se každého produktu 
zvlášť. Tyto stránky jsou interaktivní platformou, můžeš se dostat do kon-
taktu s ostatními pěstiteli a sdílet svůj názor o produktech Plagronu. Sleduj 
na našich webových stránkách pravidelně poslední zprávy a novinky o 
Plagronu, našich produktech a pěstování obecně. A nezapomeň na naší 
stránku ve Facebooku, kde jsou další tipy a triky: facebook.com/plagron

Záruka kvality

Plagron zaručuje vysoce kvalitní výrobky se stálým složením. Proto 
oprávněná nezávislá organizace naše výrobky certifi kovala. Většina 
výrobků Plagron je certifi kována podle norem CE (Conformité Européenne, 
v souladu s Evropskými předpisy). Všechny tyto výrobky splňují nařízení 
CE 889/2008 a 2003/2003. Kromě toho jsou všechny organické produkty 
Plagron ověřeny svazem Control Union a naše substráty mají částečnou 
RHP certifi kaci. Tyto výrobky poznáš podle loga CU nebo RHP na obalu. 
Všechny certifi kované výrobky byly podrobeny důkladným testům a váže 
se k nim zpráva vypracovaná nezávislou institucí.

Plagron je registrovaná obchodní značka a registrovaná ochranná značka 
Bertels B.V.
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