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O PlAgROn Про Plagron 

Plagron является надежным производителем и мировым 
поставщиком высококачественной продукции. Ведущая компания 
с широким спектором субсрактив, добавок и удобрений. Более чем 
двадцатилетний опыт добился того, что мы выросли из небольшой 
фермы в международную компанию, которая входит к лучшим на 
ринку.У нашей лаборатории в голадському городе Оспел (Ospel) мы 
разрабатываем различные виды продукции нашего ассортимента. 
Также здесь расположено наше место продукции.

Для каждого производителя
Хорошее качество, доступная цена для широкой общественности 
очень важна для нас. Plagron доступен каждому: от начинающего 
до опытного производителя. Plagron является вашим идеальным 
партером когда речь идет о хорошым совете, лучшие субстрати или 
удобрения. Мы всегда прилагаем все усилия, чтобы достичь лучших 
результатов в продукции.

Производительность
Высокая урожайность с хорошим соотношением в качестве цены, 
система конкретных решений, легкие в использовании, а также 
хорошее обслуживание отличают нас. Конечно наш опыт в разработке 
лучших удобрений для сельского хозяйства и садоводства, спорта и 
гольф-полей дают нам большое преимущество. А главное то, что 
вы от этого только выиграете. Plagron хочет быть маркой, которую 
производители используют и рекомендуют чтобы достичь наилучших 
результатов.

Каталог продукции
В этом каталоге вы сможете найти всю продукцию Plagron, которая 
удобно распределена по категориям. Читайте об особенностях и 
преимуществах продукции, а также о дозировке и составе продукта. 
Вы также найдете подробную информацию о категории (100% BIO, 
100% TERRA, 100% COCO, 100% HYDRO и UNIVERSAL) к которым мы 
добавили Grow Schedules. Наши продукты можно купить в магазинах 
по всему миру. Хотите узнать ближайший адрес нашего дилера? 
Пожалуйста, свяжитесь с нами. Для получения дополнительной 
информации вы можете посетить наш сайт: www.plagron.com

Plagron є надійним виробником і світовим поставником  високоякісної 
продукції. Провідна компанія з широким спектором субсрактів,  
добавок та добрив. Більш ніж двадцятирічний досвід домігся того, що 
ми виросли з невеликої ферми  в міжнародну компанію, яка входить до  
кращих на ринку. У нашій лабораторії в голадському місті Оспел (Os-
pel) ми розробляємо різні види продукції нашого асортименту. Також 
тут розташоване наше місце продукції . 

Для кожного культивника
Хороша якість, яка доступна для широкого загалу є дуже важлива для 
нас. Plagron доступний для кожного: від початківця до досвідченого 
культивника. Plagron є вашим ідеальним партером коли ідеться 
про хорошу пораду, найкращі субстракти або добрива. Ми завжди 
докладаємо всіх зусиль щоб досягти кращих результатів в продукції.   

Продуктивність
Висока врожайність з хорошим співвідношенням до якості ціни, 
система конкретних рішень, які легкі у використані,а також  хороше 
обслуговування відрізняють нас. Звичайно наш досвід в розробці 
кращих добрив для сільського господарства та садівництва, спорту 
та гольф-полів дають нам велику перевагу. А головне те, що ви 
від цього тільки виграєте. Plagron хоче бути маркою, яку виробники 
використовують рекомендують щоб досягнути найкращих результатів.

Каталог продукції
У цьому каталозі ви зможете знайти всю продукцію Plagron, яка 
зручно розподілена по категоріям. Читайте про особливості та 
переваги продукції,а також про дозування та склад продукту.Ви також 
знайдете детальну інформацію про категорії (100% BIO,100% TERRA, 
100% COCO, 100% HYDRO і UNIVERSAL) до яких ми додали Grow 
Schedules. Наші продукти можна купити в магазинах по цілому світі. 
Хочете дізнатися найблизчий адрес нашого дилера? Будь ласка, 
зв’яжіться з нами. Для отримання додаткової інформації ви можете  
відвідати наш веб-сайт: www.plagron.com
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only dream of with
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growth and bloom
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If you are a control 
freak you will fall 
in love with

Every phase gets 
an extra push with

Grow your own 
style.

Какие Plagron продукты наилучшим образом 
подходят для вашего стиля выращивания? Мы 
поможем вам выбрать лучшие продукты для 
вашего стиля выращивания, который подходит 
именно Вам!

Які Plagron продукти найкращим чином 
підходять для вашого стилю вирощування? Ми 
допоможемо вам вибрати кращі продукти для 
вашого стилювирощування, який підходить саме 
Вам!
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What’s nEW? What’s nEW ?

Plagron, ваш партнер для лучшего роста, цветения и урожая-полностью 
обновился. Достаточно взглянуть на каталог продукции или наш новый 
сайт, плакаты, рекламные объявления, рекламные щиты, зажигалки, 
выставочный стенд, графики разведения или баннеры.

Выберите и объедините
На основе масштабного изменения есть четкое разделение нашей 
продукции по категориях. Все наши субстраты, удобрения и добавки 
делятся на пять категорий, которые мы предоставили цвет: 100% BIO 
(Зеленый), 100% TERRA (Красный), 100% COCO (оранжевый),100% 
HYDRO (синий) и UNIVERSAL (фиолетовый ). Этот цвет, который 
вы видите на изображениях можно найти от упаковки до  каталога. 
Прелесть этого разделения в том, что сначала вы выбираете стиль 
выращивания (100% BIO, 100% TERRA, 100% COCO of 100% HYDRO) 
с собственными субстрата и осного питания. После чего вы можете 
продукты из стилей разведенной комбинировать со всеми добавками 
(UNIVERSAL).

оптимальные результаты разведения
Реклассификации категорий и новая упаковка поможет производителям 
добиться лучших результатов. Информация и инструкции на упаковке 
есть понятная, которая дает пользователю лучше разобраться во всех 
возможностях. Plagron хочет быть маркой, которую производители 
используют и рекомендуют для достижения наилучших результатов.

Pass it on!
Теперь вы везде будете встречать наш новый образ, по которому 
можно узнать Plagron: двое молодых людей, которые рассказывают 
друг другу о Plagron благодаря которому возможны высокие урожаи. 
Сопровождаясь лозунгами ’’ pass it on “ Прямое представление нашей 
цели и стремления: более высокий урожай для каждого производителя. 
Расскажите друзьям!

Plagron, ваш партнер для кращого росту, цвітіння і врожаю- повністю 
оновився. Достатньо поглянути на каталог продукції або наш новий 
сайт, плакати,рекламні оголошення, рекламні щити, запальнички, 
виставковий стенд, графіки розведення або банери. 

оберіть й об’єднаєте 
На основі масштабного змінення є чіткий поділ нашої продукції в 
категоріях. Всі наші субстрати, добрива та добавки діляться на п’ять 
категорій, яким ми надали колір: 100% BIO (Зелений),100% TERRA 
(Червоний), 100% COCO (помаранчевий) 100% HYDRO (синій) і UNI-
VERSAL (фіолетовий). Цей колір, який ви бачите на зображеннях також 
можна знайти від упаковки до каталогу. Принадність цього поділу 
в тому, що спочатку ви вибираєте стиль вирощування (100% BIO,
100% TERRA, 100% COCO of 100% HYDRO) з власними субстрактами 
і осного живлення. Після чого  ви можете продукти з стилів розведеня 
комбінувати  зі всіма добавками (UNIVERSAL).

оптимальні результати розведення
Рекласифікації категорій і нова упаковка допоможе виробникам 
досягти кращих результатів. Інформація та інструкції на упаковці 
є зрозуміла, яка дає ясніше користувачеві краще розібратися у всіх 
можливостях. Plagron хоче бути маркою, яку виробники використовують 
і рекомендують для досягнення найкращих результатів.

Pass it on !
Тепер ви всюди будете зустрічати наш новий образ, за яким можна 
впізнати Plagron: двоє молодих людей, які розповідають одне одоному  
про Plagron завдяки якому можливі високі врожаї. Супроводжуючись 
гаслами ‘’pass it on” Пряме представлення нашої цілі і прагнення: 
більш високий урожай для кожного виробника. Розкажіть друзям! 
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Cодержание / Зміст 

100% BIO  8-19

100% COCO  30-39

100% hYDRO  40-47

UnIVERsaL  48-66

additive | booster | 

green sensation.  52

additive | stimulator | 

power roots.  53
vita race.  54
pure enzym.  55
start up.   56
vita start.  56
fish force.  57
sugar royal. 57 
pk 13-14.  58

additive | protection | 

mighty neem.  58
micro kill.  59
diamond shield. 59
seedbooster plus. 60

additive | ph control | 

ph plus. 61
ph min.  61
lemon kick.  62
calcium kick.  62

additive | substrate complement | 

mega worm.  63
bio supermix.  63
bat guano.  64
perlite.  64

start 

seeding & cutting soil.  65
seedbox. 66

substrate | fertilised |

batmix. 12
royalmix.  13
plagron allmix. 14

substrate | non fertilised |

promix. 15

basic nutrient

alga grow. 16
alga bloom. 17

top grow box 100% BIO. 18

grow schedule 19

substrate | non fertilised |

cocos premium.  34
cocos slab.  35
cocos brix.  36

basic nutrient

cocos a. & cocos b. 37

grow schedule 39

substrate | non fertilised |

euro foam. 44
euro pebbles.  45

basic nutrient

hydro a. & hydro b. 46

grow schedule 47

100% tERRa  20-29

substrate | fertilised |

lightmix.  24
growmix.  25

basic nutrient

terra grow. 26
terra bloom.  27

top grow box 100% tERRa. 28

grow schedule 29
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Once you taste it 
you never want 
anything else than

100% BIO
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віддаєте перевагу здоровому кінцевому продукту з кращим смаком 
і запахом? Вибирайте тоді 100% BIO продукти від  Plagron.100%BIO  
компости і добрива є повністю біологічними, що є добрим для людей, 
тварин і навколишнього середовища. Ви впізнаєте 100% BIO за 
допомогою зеленої етикетки.

Нескінченні комбінації
Спосіб вирощування 100% BIO складаэться з субстрактів і основного 
живлення. Їх ви можете нескінченно комбінувати з UNIVERSAL 
продуктами, які можна впізнати за фіолетовими етикетками. Біологічні 
добавки відрізняються CU логотипом на упаковці. Так як ви можете 
бачити на 100% BIO Grow Schedule ми рекомендуємо використовувати  
з Power Roots,Vita Race і Green Sensation для кращого результату. 

100% BIo склається з: 

	Batmix
 Вирощування для кращого смаку і запаху

	Royalmix
 Вирощування для високого врожаю

	Plagron Allmix
 Багаторазовий і удобрений для повного циклу 

	Promix
 на свій розсуд удобрювати 

	Alga grow
 Добриво для росту на основі водоростей

	Alga Bloom
 Добриво для цвітіння на основі водоростей

Вы отдаете предпочтение здоровому продукту с лучшим вкусом и 
запахом? Выбирайте тогда 100% BIO продукты от Plagron. 100% BIO 
компосты и удобрения есть полностью биологическими, что есть 
лутшим для людей, животных и окружающей среды. Вы узнаете 100% 
BIO с помощью зеленой этикетки.

Бесконечные комбинации
Способ выращивания 100% BIO состоит из субстратов и основного 
питания. Их вы можете бесконечно комбинировать с UNIVERSAL 
продуктами, которые можно узнать по фиолетовыми этикетками. 
Биологические добавки отличаются CU логотипом на упаковке. Так 
как вы можете видеть на 100% BIO Grow Schedule мы рекомендуем 
использовать с Power Roots, Vita Race и Green Sensation для лучшего 
результата.

100% BIo склаеться с:

	Batmix 
 Выращивание для лучшего вкуса и запаха

	Royalmix
 Выращивание для высокого урожая

	Plagron Allmix
 Многократный и удобрений для полного цикла

	Promix
 Удобряйте по своему усмотрению 

	Alga grow
 Удобрение для роста на основе водорослей

	Alga Bloom
 Питательное вещество на основе водорослей для фазы цветения

Once you taste it 
you never want anything else than 100% BIO

100% BIO

product catalogue  100% BIO
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Plagron Batmix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. При 
добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и уровень 
кислорода, который вы только можете ожидать от качественной земли Plagron. 
Большое присутствие гумуса червьякa обеспечивает максимальную биологическою 
жизнь и дальнейшее совершенствование потока воды. Основное питание, которое 
добавляют в Batmix это навоз летучей мыши (Bat Guano). Навоз летучей мыши  
естественно богат фосфором и калием, который гарантирует чрезвычайно буйное 
цветение. Только при абсолютно контролируемых условиях Bat Guano можно 
обработать на качественный прдукты Batmix. Batmix содержит достаточное 
количество питательных веществ для растений, чтобы полностью удовлетворить 
свои потребности в течение целого цикла. Первые 6 недель не нужно добавлять 
удобрения. После того возможно удобрения, в зависимости от развития растений. 
Внимание! Перед использованием полить.

 Больше фосфора и калия с помощью добавления навоза летучей мыши .
 усилитель вкуса и запаха.
 Полное удобрения минимум на 6 недель.
 Сильное цветение.
 Повышает устойчивость. 

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, перлит, навоз червей, Bat Guano.
40кг/м3 органических удобрений NPK (3-15-4).

Использование
Перед использованием промыть водой чтобы смыть питательные вещества. В 
зависимости от состояния растения дополнительное питание нужно примерно 
через 6 недель.

Упаковка
25 и 50 литров мешки.

Plagron Batmix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При 
додаванні різних типів волокон і перліту досягається легкість і рівень кисню, 
який ви тільки можете очікувати від якісного грунту Plagron. Велика присутність 
гумусу черв’якa Plagron забезпечує максимальне біологічне життя і подальше 
вдосконалення потоку води. Основне живлення, яке додають в Batmix це гній  
кажана (Bat Guano). Гній кажана природно багатий фосфором і калієм, який гарантує 
надзвичайно буйне цвітіння. Тільки при абсолютно контрольованих умовах Bat Gu-
ano можна обробити на якісний прдукт Batmix. Batmix містить достатню кількість 
поживних речовин для рослин щоб повністю задовольнити свої потреби протягом 
цілого циклу. Перші 6 тижнів не потрібно добавляти підживлення. Після того 
можливе удобрення, залежно від розвитку рослин. Увага! Перед використанням 
полити.

 Більше фосфора і калію за допомогою додовання гною кажана. 
 підсилювач смаку і запаху.
 Повне удобрення мінімально на 6 тижнів. 
 Сильне цвітіння. 
 Підвищує стійкість.

Скад
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф, перліт, гній черв’яків, Bat Guano.
40кг/м3 органічних добрив NPK (3-15-4).

Використання
Перед використанням промити водою щоб змити поживні речовини. В залежності 
від стану рослини додаткове живлення потрібне приблизно через 6 тижнів.

Впакування
25 і 50 літрів мішки.

batmix.
substrate | fertilised |

Выращивание для лучшего вкуса и запаха

Вирощування для кращого смаку і запаху

product catalogue  100% BIO
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royalmix.
substrate | fertilised |

Plagron Royalmix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. 
При добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и 
уровень кислорода, который вы только можете ожидать от качественной земли 
Plagron. Большое присутствие гумуса червьякa обеспечивает максимальною 
биологическою жизнь и дальнейшее совершенствование потока воды. Питание, 
которое прилагается к Royalmix представляет собой сложную комбинацию 
органических удобрений и полностью обеспечивает растениям их потребности в 
течение полного циклу. Уникальнисть этих Plagron удобрений, что их используют 
только тогда, когда растения нуждаются в них, (time-released). Royalmix является 
лучшим продуктом от Plagron. Первые 6 недель не нужно добавлять удобрения. 
После того возможно удобрения, в зависимости от развития растений. Внимание! 
Перед использованием полить.

 сбалансированный ассортимент высококачественного торфа и органических   
 удобрений.
 Полное удобрения минимум на 6 недель.
 Подкормка используется когда растения нуждаются в нем (time-released).
 Очень легкая структура от лучших качеств волокон

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, перлит, навоз червей.
45кг/м3 органических удобрений NPK (1-2-1).

Использование
Перед использованием промыть водой чтобы смыть питательные вещества. В 
зависимости от состояния растения дополнительное питание нужно примерно 
через 6 недель.

Упаковки 
25 и 50 литров мешки. 

Plagron Royalmix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При 
додаванні різних типів волокон і перліту досягається легкість і рівень кисню ,який 
ви тільки можете очікувати від якісного грунтом Plagron. Велика присутність 
гумусу черв’якa Plagron забезпечує максимальне біологічне життя і подальше 
вдосконалення потоку води. Живлення, яке додається до Royalmix являє собою 
складну комбінацію органічних добрив, що з повністю забезпечує рослинам їх  
потреби протягом повного циклу. Унікальність цих  Plagron добрив, що це тільки 
тоді, коли рослини мають потребу в них, їх використовують (time-released). Ro-
yalmix є найкращим продуктом Plagron. Перші 6 тижнів не потрібно добавляти 
підживлення. Після того можливе удобрення, залежно від розвитку рослин. Увага! 
Перед використанням полити .

 збалансований асортимент високоякісного торфу та органічних добрив.
 Повне удобрення мінімально на 6 тижнів. 
 Підживлення використовується коли рослини мають потребу в ньому.
 Дуже легка структура  від кращих якостей волокон.

Скад
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф, перліт, гній черв’яків.
45кг/м3 органічних добрив NPK (1-2-1).

Використання
Перед використанням промити водою щоб змити поживні речовини. В залежності 
від стану рослини додаткове живлення  потрібне приблизно через 6 тижнів.

Впакування 
25 і 50 літрів мішки.

Выращивание для высокого урожая

Вирощування для високого врожаю
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Plagron allmix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. При 
добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и уровень 
кислорода, который вы только можете ожидать от качественной земли Plagron. 
Большое присутствие гумуса червьякa,обеспечивает максимальное биологическою 
жизнь и дальнейшее совершенствование потока воды. Основное питание, которое 
добавляют в Plagron allmix это Bio Supermix. Bio Supermix полностью отвечает 
потребностям растений в течение целого цикла. Зависимости от развития 
растений. дополнительное питание приведет к лучшим результатам.

 Полное удобрения минимум на 6 недель.
 Высокое поглощения воды.
 Повышает устойчивость.
 Многократный с Bio Supermix.

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, перлит, навоз червей
55кг/м3 органических удобрений NPK (1-2-1).

Использование
Перед использованием промыть водой чтобы смыть питательные вещества. В 
зависимости от состояния растения дополнительное питание нужно додавать 
примерно через 6 недель.

Упаковка 
50 литров мешки.

Plagron allmix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При додаванні 
різних типів волокон і перліту досягається легкість і рівень кисню, який ви тільки 
можете очікувати від якісного грунтом Plagron. Велика присутність гумусу черв’якa  
Plagron забезпечує максимальне біологічне життя і подальше вдосконалення 
потоку води. Основне живлення, яке додають в Plagron allmix це Bio Supermix. Bio 
Supermix повністю відповідає потребам рослин протягом цілого циклу. Залежно від 
розвитку рослин додаткове живлення приведе до кращих результатів.

 Повне удобрення мінімально на 6 тижнів.
 Високе поглинання води.
 Підвищує стійкість.
 Багаторазовий з Bio Supermix.

Скад 
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф, перліт, гній черв’яків.
55кг/м3 органічних добрив NPK (1-2-1).

Використання
Перед використанням промити водою щоб змити поживні речовини. В залежності 
від стану рослини додаткове  живлення потрібне приблизно через 6 тижнів.

Впакування 
50 літрів мішки.

plagron allmix.
substrate | fertilised |

Многократный и удобрений для полного цикла

Багаторазовий і удобрений для повного циклу
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promix.
substrate | non fertilised |

Plagron Promix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. При 
добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и уровень 
кислорода, который вы только можете ожидать от качественного грунтом Plagron. 
На Promix не содержит в себе удобрений, только навоз червя от Plagron. Навоз 
червя обеспечивает здоровый грунт и активизирует органические удобрения 
которие нужно добавлять с первого дня. Это делает Promix наиболее подходящей 
землей, чтобы полностью по своему усмотрению и выбору органично удобрять.
Рузультатом является 100% гудрологичний продукт. Promix обеспечивает 
максимальную доходность в сочетании с Plagron Alga Grow, Alga Bloom и с 
добавками Plagron.

 Не содержит в себе удобрений.
 Максимальный контроль от удобства в удобренные.
 быстрое укоренение с низким значением EC.

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, навоз червей.

Использование
Начинайте удобрения с первого дня.

Упаковка
50 литров мешки.

Plagron Promix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При 
додаванні різних типів волокон і перліту досягається легкість і рівень  кисню, який 
ви тільки можете очікувати від якісного грунтом Plagron. ProMix не містить в собі 
добрив, тільки гній хробака від Plagron. Гній хробака забезпечує здоровий грунт 
і активізує органічні добрива, які потрібно додавати з першого дня. Це робить 
Promix найбільш предатною землею, щоб повністю за своїм розсудом і вибором 
органічно удобрювати. Рузультатом є 100% гудрологічний кінцевий продукт. Promix 
забезпечує максимальну прибутковість у поєднанні з Plagron Alga Grow, Alga Bloom 
і з добавками Plagron.

 Не містить в собі добрив.
 Максимальний контроль від зручності в удобрені.
 швидке укорінення з низьким значенням EC.

Скад 
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф,гній черв’яків.

Використання 
Починайте удобрення з першого дня.

Впакування  
50 літрів мішки. 

Удобряйте по своему усмотрению 

на свій розсуд удобрювати 
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Alga Grow - органическая базовая подкормка для растений, которая была создана 
специально для культивации почвы. Alga Grow применяется во время фазы роста 
растений. Основным компонентом данного удобрения являются водоросли, 
которые обеспечивают здоровый и сбалансированный рост и хорошее развитие 
корней. Alga Grow обеспечивает надежную основу для обильного цветения 
растения в последующей фазе.

 Защищает от высоких концентраций солей и грибков.
 Быстрое употребление для сильного роста и цветения.
 Стимулирует выработку хлорофилла.
 Собственный рост и гормоны цветения растений для повышения урожайности.
 Кроме того, можно использовать как внекорневые подкормки.

Использование
Добавьте не более 4мл Alga Grow на 1 литр воды (1:250). 
Применяйте этот раствор при каждом поливе в течение фазы роста.

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Скачать 100% BIO Grow Schedule, чтобы обеспечить правильное применение и  
 точную дозировку.
 Применяйте Alga Grow в сочетании с другими препаратами из серий 
 100% BIO и UNIVERSAL.

Alga Grow - органічне базове підживлення для рослин, якe було створено спеціально 
для культивації ґрунту. Alga Grow використовується під час фази росту рослин. 
Основним компонентом цього добрива є водорості, які забезпечують здоровий, 
збалансований ріст і добрий розвиток коренів. Alga Grow забезпечує надійну основу 
для буйного цвітіння рослини в наступній фазі.  

 Захищає від високих концентрацій солей і грибків.
 швидке споживання для сильного росту і цвітіння.
 Стимулює вироблення хлорофілу.
 Власний ріст і гормони цвітіння рослин для підвищення врожайності.
 Крім того, можна використовувати як позакореневе підживлення.

Використання
Додайте не більше 4мл Alga Grow на 1 літр води (1:250). 
Використовуйте розчин при кожному поливі протягом фази росту.

Впакування 
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Завантажте 100% BIO Grow Schedule, щоб забезпечити правильне 
 застосування і точне дозування.
 Використовуйте Alga Grow у поєднанні з іншими препаратами із серії 100% BIO 
 і UNIVERSAL. 

alga grow.
basic nutrient

Питательное вещество на основе водорослей для фазы роста

Добриво для росту на основі водоростей

product catalogue  100% BIO
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alga bloom.
basic nutrient

Alga Bloom - органическая базовая подкормка для растений, которая была создана 
специально для культивации почвы. Alga Bloom применяется во время фазы 
цветения растения. Это удобрение, основным компонентом которого являются 
водоросли, помогает вырастить здоровые и крепкие растения, которые будут 
обильно цвести. 

 Защищает от высоких концентраций солей и грибков.
 Быстрое употребление для сильного роста и цветения.
 Стимулирует выработку хлорофилла.
 Собственный рост и гормоны цветения растений для повышения урожайности.
 Кроме того, можно использовать как внекорневые подкормки.

Использование
Добавьте не более 4мл Alga Bloom на 1 литр воды (1:250)
Применяйте раствор при каждом поливе в течение фазы цветения.

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Скачать 100% BIO Grow Schedule, чтобы обеспечить правильное применение и  
 точную дозировку.
 Применяйте Alga Bloom в сочетании с другими препаратами из серий 100% BIO  
 и UNIVERSAL.

Alga Bloom - органічне базове підживлення для рослин, яке було створено 
спеціально для культивації ґрунту. Alga Bloom використовується під час фази 
цвітіння рослин. Це добриво, основним компонентом якого є водорості, допомагає 
виростити здорові й міцні рослини, які будуть буйно цвісти.

 Захищає від високих концентрацій солей і грибків.
 швидке споживання для сильного росту і цвітіння.
 Стимулює вироблення хлорофілу.
 Власний ріст і гормони цвітіння рослин для підвищення врожайності.
 Крім того, можна використовувати як позакореневе підживлення. 

Використання
Додайте не більше 4мл Alga Bloom на 1 літр води (1:250). 
Використовуйте розчин при кожному поливі протягом фази цвітіння.

Впакування
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Завантажте 100% BIO Grow Schedule, щоб забезпечити правильне 
 застосування і точне дозування.
 Використовуйте Alga Bloom у поєднанні з іншими препаратами із серії 100% BIO 
 і UNIVERSAL. 

Питательное вещество на основе водорослей для фазы 
цветения

Добриво для цвітіння на основі водоростей
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Top Grow Box 100% BIO это идеальный набор где запах, вкус и качество является 
важной составляющей для вас. Биологическое основное питание Alga Grow и 
Alga Bloom стимулируют рост и цветение растений а также улучшают структуры  
почвы. Все 100% BIO продукты от Plagron обеспечивают лучший аромат и вкус. 
Содержание Top Grow Box хватает на один квадратный метр. 

 Все что вам нужно для выращивания на 1 м2.
 Выбор между Top Grow Box 100% BIO иTop Grow Box 100% TERRA.
 Каждая Top Grow Box вмещает уникальный Green Sensation.
 А также мерный стаканчик и зажигалку от Plagron.  

Упаковка 
100мл Alga Grow 
1л Alga Bloom
100мл Power Roots
100мл Vita Race
100мл Green Sensation

Советы от Plagron
	Скачайте 100% BIO Grow Schedule на www.plagron.com для лучшего 
 использования и правильной дозировки.

top grow box.

Все для выращивания на 1 м2

Top Grow Box 100% BIO це ідеальний набір де запах, смак і квалітет є важливим 
складником для вас. Біологічне основне живлення Alga Grow і Alga Bloom 
стимулують ріст і цвітіння рослин та поліпшують структури ґрунту. Всі 100% BIO 
продукти Plagron забезпечують кращий аромат і смак. Вміст Top Grow Box вистачає 
на один квадратний метр.

 Все що вам потрібно для вирощування на 1 м2.
 Вибір між Top Grow Box 100% BIO і Top Grow Box 100% TERRA.
 Кoжна Top Grow Box вміщає унікальний Green Sensation.
 А також мірний стаканчик і запальничку від Plagron.

Впакування 
100мл Alga Grow
1л Alga Bloom 
100мл Power Roots
100мл Vita Race
100мл Green Sensation 

Поради від Plagron
 Завантажте 100% BIO Grow Schedule на www.plagron.com для кращого   
 використання і правильнаого дозування.

Все для вирощування на 1 м2 

product catalogue  100% BIO

100% BIO

grow schedule.

Дозировка на 10 литров. 

рН-стоимость: 5,5 - 7,0

Все указанные дозировки являются индикативными все зависит от состояния 
растений.

Grow Schedule можно скачать на сайте Plagron: www.plagron.com

Дозування на 10 литрів.

рН: 5,5 - 7,0

Всі вказані дозування є індикативними все залежить від стану рослин.

Grow Schedule можна завантажити на веб-сайті Plagron: www.plagron.com

RU

UA

RU UA

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
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Ви хочете щоб було швидко, легко з хорошими результатами? 
Вибирайте тоді 100% TERRA продукти від Plagron. 100% TERRA 
компости і добрива дають можливість культивування на свій розсуд.
Ви впізнаєте 100% TERRA за допомогою червоної етикетки.

Нескінченні комбінації
Спосіб вирощування 100% TERRA складаэться з субстрактів і   
основного живлення. Їх ви можете нескінченно комбінувати з UNI-
VERSAL продуктами, які можна впізнати  за фіолетовими етикетками. 
Біологічні добавки відрізняються CU логотипом на упаковці. Так як 
ви можете бачити на 100% TERRA Grow Schedule  ми рекомендуємо 
використовувати з Power Roots,Vita Race і Green Sensation для 
кращого результату. 

100% TErra склається з:  

	lightmix
 Вигідне культивування та на свій розсуд одобрювати

	growmix
 Безпроблемне культивування на одобреному ґрунті 

	Terra grow
 Повне одобрення для росту 

	Terra Bloom
 Повне одобрення для цвітіння 

Вы хотите, чтобы было быстро, легко и с хорошими результатами? 
Вибирайте тогда 100% TERRA продукты от Plagron. 100% TERRA 
компосты и удобрения дают возможность культивирования на свое 
усмотрение Вы узнаете 100% TERRA с помощью красной этикетки. 

Бесконечные комбинации
Способ выращивания 100% TERRA состоит из субстратов и 
основного питания.Их вы можете бесконечно комбинировать с 
UNIVERSAL продуктами, которые можно узнать по фиолетовым 
этикеткам. Биологические добавки отличаются CU логотипом на 
упаковке. Так как вы можете видеть на 100% TERRA Grow Schedule 
мы рекомендуем использовать с Power Roots, Vita Race и Green Sen-
sation для лучшего результата.

100% TErra склаеться с:

	lightmix
 Выгодное культивирования и по своему усмотрению удобрять

	growmix
 Безпроблемне культивування для оплодотворенной земли

	Terra grow
 Полное одобрение для роста

	Terra Bloom
 Полное одобрение для цветения

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

100% tERRa
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Plagron lightmix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. При 
добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и уровень 
кислорода, который вы только можете ожидать от качественной земли Plagron. В 
Lightmix добалено только минимальное количество удобрений. Это делает Lightmix 
на сегодняшний день наиболее подходящей землей, чтобы удобрять по своему 
усмотрению. Lightmix обеспечивает максимальную доходность в сочетании с 
Plagron Terra Grow, Terra Bloom и с добавками Plagron.

 на 1 неделю удобрен для быстрого старта.
 по своему усмотрению удобрять.
 быстрое укоренение с низким значением EC.
 Доступен с перлитом или без (non perlite).

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, перлит.
1,5кг/м3 минеральних удобрений NPK (12-14-24).

Использование
Начинайте удобрения с первого дня.

Упаковка
25 и 50 литров мешки.
(non perlite: 50 литров мешки.)

Plagron lightmix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При 
додаванні різних типів волокон і перліту досягається  легкість і рівень  кисню, який 
ви тільки можете очікувати від якісного грунтом Plagron. У Lightmix добалена тільки 
мінімальна кількість добрив. Це робить Lightmix на сьогоднішній день найбільш 
придатною землею, щоб удобрювати за своїм розсудом. Lightmix забезпечує 
максимальну прибутковість у поєднанні з Plagron Terra Grow, Terra Bloom і з 
добавками Plagron .

 1 тиждень удобрений для швидкого старту.
 на свій розсуд удобрювати.
 швидке укорінення низьким значенням EC.
 Доступний з перлітом або без (non perlite).

Скад 
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф, перліт.
1,5кг/м3 мінеральних добрив NPK (12-14-24).

Використання 
Починайте удобрення з першого дня.

Впакування 
25 і 50 літрів мішки.
(non perlite: 50 літрів мішки.)

lightmix. 
substrate | fertilised |

Выгодное культивирования и по своему усмотрению удобрять

Вигідне культивування та на свій розсуд одобрювати

100% tERRa
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growmix. 
substrate | fertilised |

Plagron Growmix состоит из лучших, тщательно отобранных типов торфа. 
При добавлении различных типов волокон и перлита достигается легкость и 
уровень кислорода, который вы только можете ожидать от качественной земли 
Plagron. Большое присутствие гумуса червьякa обеспечивает максимальною 
биологическою жизнь и дальнейшее совершенствование потока. Основное 
питание, которое добавляют в Growmix состоит из сложных комбинаций из 
удобрений. Эти удобрения обеспечивают растениям полностью их потребности в 
первые 3 недели. Growmix является основой для оптимального роста и цветения и 
подает уже годами проверенное качество от Plagron.

 Лучшее качество торфа благодаря легкости почвы.
 На 3 неделя удобрений из сложных комбинаций и удобрений.
 Фазу цветения полностью удобрять по своему усмотрению.
 Доступен с перлитом или без (non perlite).

Состав
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, перлит, навоз червей.
1,8кг/м3 минеральных удобрений NPK (12-14-24).

Использование
Первые 3 недели не нужно удобрять.

Упаковка 
25 и 50 литров мешки.
(Non perlite: 50 литров мешки.)

Plagron Growmix складається з кращих, ретельно відібраних типів торфу. При
додаванні різних типів волокон і перліту досягається легкість і рівень  
кисню, який ви тільки можете очікувати від якісного грунтом Plagron.                                                                                                 
Велика присутність гумусу черв’якa Plagron забезпечує максимальне біологічне 
життя і подальше вдосконалення потоку води. Основне живлення, яке додають в  
Growmix складається з складних комбінацій з добрив. Ці добрива забезпечують 
рослинам повністю їх потреби в перші 3 тижні . Growmix є основою для оптимального 
росту і цвітіння і подає вже роками перевірену якість Plagron .

 Найкраща якість торфу завдяки легкості грунту.
 На 3 тиждені удобрений з складних комбінацій з добрив.
 Фазу цвітіння повністю удобрювати на свій розсуд.
 Доступний з перлітом або без (non perlite).

Скад 
Білий торф, чорний торф, волокнистий торф, перліт, гній черв’яків.
1,8кг/м3 мінеральних добрив NPK (12-14-24).

Використання 
Перші 3 тижні не потрібно удобрювати.

Впакування 
25 і 50 літрів мішки. 
(non perlite: 50 літрів мішки.)

Безпроблемне культивування для оплодотворенной земли

Безпроблемне культивування на одобреному ґрунті 

100% tERRa
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Terra Grow - это высококонцентрированная биоминеральная базовая подкормка для 
растений во время фазы роста. Это жидкое удобрение обеспечивает оптимальное 
питание во время стадии роста. Оно обеспечивает надежную основу для будущего 
обильного цветения растения в последующей фазе. Terra Grow можно применять 
для всех типов почвы, а также в сочетании со всеми жидкими удобрениями и 
добавками.

 Быстрое употребление.
 Против начинающих симптомов недостаточности, болезней и стрессов.
 Гарантирует оптимальное цвитения и хороший вкус.
 Можно использовать на различных типах земли.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте не более 5мл Terra Grow на 1 литр воды (1:200). 
Применяйте раствор при каждом поливе во время фазы роста.

Упаковка
100мл, 1, 5 и 10 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Скачать 100% TERRA Grow Schedule, чтобы обеспечить правильное применение 
 и точную дозировку.
 Terra Grow особенно полезно для материнских растени.

Terra Grow - це висококонцентроване біомінеральне базове підживлення для 
рослин під час фази росту. Це рідке добриво забезпечує оптимальне харчування 
рослини під час стадії росту. Воно забезпечує надійну основу для майбутнього 
буйного цвітіння рослини в наступній фазі. Terra Grow можна використовувати для 
всіх типів ґрунту, а також у поєднанні з усіма рідкими добривами і добавками.

 Швидке споживання.
 Проти починаючих симптомів недостатності, хвороб і стресів.
 Гарантує оптимальне цвітіння і хороший смак.
 Можна використовувати на різних типах ґрунту.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Додайте не більше 5мл Terra Grow на 1 літр води (1:200). 
Використовуйте розчин при кожному поливі під час фази росту.

Впакування 
100мл, 1, 5 и 10 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Завантажте 100% TERRA Grow Schedule, щоб забезпечити правильне   
 застосування і точне дозування.
 Terra Grow особливо корисне для материнських рослин.

terra grow.
basic nutrient

Полное одобрение для роста

Повне одобрення для росту 

100% tERRa
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terra bloom.
basic nutrient

Terra Bloom - это высококонцентрированная биоминеральная базовая подкормка 
для растений во время фазы цветения. Это жидкое удобрение обеспечивает 
оптимальное питание растения во время цветения и стимулирует образование 
бутонов. Terra Bloom можно применять для всех типов почвы, а также в сочетании 
со всеми жидкими удобрениями и добавками. 

 Быстрое употребление.
 Против начинающих симптомов недостаточности, болезней и стрессов.
 Гарантирует оптимальное цвитения и хороший вкус.
 Можно использовать на различных типах земли.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте не более 5мл Terra Bloom на 1 литр воды (1:200).
Раствор следует применять при каждом поливе во время цветения. 

Упаковка
1, 5 и 10 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Скачайте 100% TERRA Grow Schedule, чтобы обеспечить правильное 
 применение и точную дозировку.

Terra Bloom - це висококонцентроване біомінеральне базове підживлення для рослин 
під час фази росту. Це рідке добриво забезпечує оптимальне живлення рослини під 
час цвітіння і стимулює утворення бутонів. Terra Bloom можна використовувати для 
всіх типів ґрунту, а також у поєднанні з усіма рідкими добривами та добавками. 

 Швидке споживання.
 Проти починаючих симптомів недостатності, хвороб і стресів.
 Гарантує оптимальне цвітіння і хороший смак.
 Можна використовувати на різних типах ґрунту.
 Підходить для всіх системи поливу.

Використання
Додайте не більше 5мл Terra Bloom на 1 літр води (1:200). 
Використовуйте розчин при кожному поливі під час фази цвітіння.

Впакування 
1, 5 и 10 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron 
 Завантажте 100% TERRA Grow Schedule, щоб забезпечити правильне   
 застосування і точне дозування.

Полное одобрение для цветения

Повне одобрення для цвітіння 
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Top Grow Box 100% TERRA идеальный набор, если вы хотите быть свободным 
в своих действиях. Благодаря прямому применению основных питаний Terra 
Grow и Terra Bloom вы всегда можете помочь проблемам вашего растения. Все 
продукты 100% TERRA от Plagron предлагают большую гибкость, чтобы вы могли 
культивировать по своему усмотрению. Содержание Top Grow Box хватает на один 
квадратный метр.

 Все что вам нужно для выращивания на 1 м2.
 Выбор между Top Grow Box 100% TERRA и Top Grow Box 100% BIO.
 Каждая Top Grow Box содержит уникальный Green Sensation.
 А также мерный стаканчик и зажигалку от Plagron.  

Упаковка 
100мл Terra Grow
1л Terra Bloom 
100мл Power Roots
100мл Pure Enzym 
100мл Green Sensation 

Советы от Plagron
	Скачайте 100% TERRA Grow Schedule на www.plagron.com, чтобы обеспечить  
 правильное применение и точную дозировку.

Все для выращивания на 1 м2

Top Grow Box 100% TERRA є ідеальний набір, якщо ви хочете бути свобідним в 
своїх діях .Завдяки прямому вживанню основних живлень Terra Grow і Terra Bloom 
ви завжди можете допомогти проблемам вашої рослини .Всі продукти 100% TERRA  
від Plagron пропонують велику гнучкість, щоб ви могли культивувати на свій розсуд. 
Вміст Top Grow Box вистачає на один квадратний метр .

 Все що вам потрібно для вирощування на 1 м2.
 Вибір між Top Grow Box 100% TERRA і Top Grow Box 100% BIO.
 Кoжна Top Grow Box вміщує унікальний Green Sensation.
 А також мірний стаканчик і запальничку від Plagron.

Впакування
100мл Terra Grow
1л Terra Bloom 
100мл Power Roots
100мл Pure Enzym 
100мл Green Sensation 

Поради від Plagron
 Завантажте 100% TERRA Grow Schedule на www.plagron.com для кращого   
 використання і правильнаого дозування.

Все для вирощування на 1 м2 

top grow box.
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Дозировка на 10 литров. 

Указанная EC-стоимость включает в себя стоимость EC воды из 0,5 mS/cm.

Внимание: максимальная стоимость питательной воды должна быть ниже
3,0 mS/cm!

pH-стоимость: 6,0 - 6,5

Все указанные дозировки являются индикативными все зависит от состояния 
растений.

Grow Schedule можно скачать на сайте Plagron: www.plagron.com

Дозування на 10 литрів.

Вказана EC – вартість включає в себе вартість EC води з 0,5 mS/cm.

Увага: максимальна вартість живильної води повинна бути нижче 3,0 mS/cm!

pH: 6,0 - 6,5

Всі вказані дозування є індикативними все залежить від стану рослин.

Grow Schedule можна завантажити на веб-сайті Plagron: www.plagron.com

grow schedule.
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PHASE
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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
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Ви віддаєте перевагу гідрологічному вирощуванні на кокосі? Вибирайте 
тоді 100% COCO продукти від Plagron. 100% COCO субсрати і компости 
пропонують вам легкість, зручну і стабільну вартість pH. Ви впізнаєте 
100% COCO за допомогою помаранчевої етикетки.

Нескінченні комбінації
Спосіб вирощування 100% COCO складаэться з субстратів і  
основного живлення. Їх ви можете нескінченно комбінувати з UNI-
VERSAL продуктами, які можна впізнати за фіолетовими етикетками. 
Біологічні добавки відрізняються CU логотипом на упаковці. Так як 
ви можете бачити на 100% COCO Grow Schedule ми рекомендуємо 
використовувати з Power Roots, Pure Enzym і Green Sensation для 
кращого результату. 

100% CoCo склається з:

	Cocos Premium
 Гідрологічне вирощування з стабільною вартістю pH

	Cocos Slab
 Гідрологічне вирощування з стабільною вартістю pH

	Cocos Brix
 Гідрологічне вирощування з стабільною вартістю pH

	Cocos A&B
 Два компоненти компосту для росту і цвітіння

Вы предпочитаете гидрологическое выращиваении на кокосе? 
Вибирайте тогда 100% COCO продукты от Plagron. 100% COCO 
субсраты и компосты предлагают вам легкость, удобную и стабильную 
стоимость pH. Вы узнаете 100% COCO с помощью оранжевой этикетки.

Бесконечные комбинации
Способ выращивания 100% COCO состоит из субстратов и основного 
питания. Их вы можете бесконечно комбинировать с UNIVERSAL 
продуктами, которые можно узнать по фиолетовым этикеткам. 
Биологические добавки отличаются CU логотипом на упаковке. Так 
как вы можете видеть на 100% COCO Grow Schedule мы рекомендуем 
использовать с Power Roots, Vita Race и Green Sensation для лучшего 
результата.

100% CoCo склаеться с:

	Cocos Premium
 Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью pH

	Cocos Slab
 Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью pH

	Cocos Brix
 Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью pH

	Cocos A&B
 Два компонента питательных веществ для роста и цветения

Create your own growth and 
bloom paradise with 100% COCO

100% COCO

product catalogue  100% COCO

RU UA



34 35

Plagron Cocos Premium благодаря своей идеальной струкрури является хорошим 
базовым субстратом. Он есть полностью буферизованний со стабильной 
стоимостью рН. Cocos Premium включает в себя Trichoderma для защиты от вредных 
грибков. Он особенно подходит для быстро растущих растений. Plagron Cocos Pre-
mium отвечает самым строгим требованиям качества и не содержит удобрения. 
Может быть повторно использовано, а также после повторного использования 
подходит в качестве улучшения почвы. Cocos Premium обеспечивает максимальную 
доходность в сочетании с Plagron Cocos A&B, a также с добавками Plagron. Cocos 
Premium имеет RHP знак качества.

 полностью буферизованний со стабильной стоимостью рН.
 Промытый сладкой водой для высокого качества.
 Подходит для всех типов жидких питаний.
 Гарантия низкого значения EC.
 RHP утвержден.  

Состав
Буферизированный кокосовый торф, буферизированные кокосовые волокна.

Использование
Начинайте удобрения с первого дня.

Упаковка 
50 литров мешки.

Plagron Cocos Premium завдяки своїй ідеальній струкрурі є хорошим базовим 
субстратом. Він э повністю буферизованний з стабільною вартістю рН. Cocos Pre-
mium включає в себе Trichoderma для захисту від шкідливих грибків. Він особливо 
підходить для швидко зростаючих рослин. Plagron Cocos Premium відповідає 
найсуворішим вимогам якості і не містить добрив. Може бути повторно використаний, 
а також після повторного використання підходить в якості поліпшення грунту. Cocos 
Premium забезпечує максимальну прибутковість у поєднанні з Plagron Cocos A&B, a 
також з добавками Plagron. Cocos Premium має RHP знак якості.

 повністю буферизованний з стабільною вартістю рН.
 Промитий солодкою водою для високої якості.
 Підходить для всіх типів рідких живлень.
 Гарантія низького значення EC.
 RHP затверджений.

Скад 
Буферизований кокосовий торф, буферизовані кокосові волокна.

Використання 
Починайте удобрення з першого дня.

Впакування
50 літрів мішки. 

cocos premium.
substrate | non fertilised |

Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью рН

Гідрологічне вирощування з стабільною вартістю pH

100% COCO

product catalogue  100% COCO

cocos slab.
substrate | non fertilised |

Cocos Slab - это идеальный субстрат для тех, кто предпочитает использовать 
чистый и натуральный продукт. В отличие от других гидропонных субстратов, он 
на 100% состоит из органических веществ, полностью буферизирован и имеет 
стабильное значение рН. Cocos Slab содержит грибок Trichoderma, защищающий 
растение от вредной плесени. Cocos Slab обладает повышенной способностью 
к удерживанию воды и поэтому его можно менее интенсивно поливать. Cocos 
Slab соответствует самым строгим стандартам качества, не содержит удобрений 
и пригоден для всех типов жидких питательных веществ. Cocos Slab имеет знак 
качества RHP.

 Простой в использовании.
 Без добавления удобрений.
 Подходит для всех видов жидких удобрений. 
 RHP сертифицированный.

Состав
Буферизированный кокосовый торф, буферизированные кокосовые волокна.

Инструкция
 Хорошо встряхните Cocos Slab перед применением.
 Убедитесь в том, что в нижней части Cocos Slab имеется достаточное количество 
 дренажных отверстий. 
 Поместите растения в Cocos Slab.
 Добавляйте питательные вещества при каждом поливе и установите значение
 pH на уровне 5,5.
 Скачайте 100% COCO Grow Schedule, чтобы обеспечить правильное   
 применение, точную дозировку и EС-стоимость.

Упаковка 
Плиты на 12 литров: 100 см х 19 см х 8 см. 

Советы от Plagron
 Cocos Slab можно использовать повторно, а после использования вносить для 
 улучшения почвы.
 Для достижения оптимальных результатов сочетайте Cocos Slab с Plagron 
 Cocos A&B.

Cocos Slab - це ідеальний субстрат для тих, хто воліє використовувати чистий і 
натуральний продукт. На відміну від інших гідропонних субстратів, він на 100% 
складається з органічних речовин, повністю буферизований і має стабільне 
значення рН. Cocos Slab має підвищену здатність до утримування води, тому 
його можна менш інтенсивно поливати. Cocos Slab містить грибок Trichoderma, 
що захищає рослину від шкідливої цвілі. Cocos Slab відповідає найсуворішим 
стандартам якості, не містить добрив і придатний для всіх типів рідких поживних 
речовин. Cocos Slab має знак якості RHP.

 Простота у використанні.
 без додавання добрив.
 Підходить для всіх видів рідких добрив.
 RHP сертифікований.

Склад 
Буферизований кокосовий торф, буферизовані кокосові волокна.

Використання 
 Добре потрусіть Cocos Slab перед використанням.
 Переконайтеся в тому, що в нижній частині Cocos Slab є достатня кількість   
 дренажних отворів.
 Розташуйте рослини у Cocos Slab. 
 Додавайте поживні речовини під час кожного поливу. Встановіть значення pH 
 на рівні 5,5.
 Завантажте схему використання препаратів 100% COCO Grow Schedule,
  щоб забезпечити правильне застосування, точне дозування і концентрацію   
 емульсії.

Впакування 
Плити на 12 литрів: 100 см х 19 см х 8 см.

Поради від Plagron
 Cocos Slab можна використовувати повторно, а після цього вносити для   
 поліпшення ґрунту.
 Для отримання найкращих результатів поєднуйте Cocos Slab із Plagron 
 Cocos A&B.

Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью рН Гідрологічне вирощування з стабільною вартістю pH 
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cocos brix.
substrate | non fertilised |

Гидрологическое выращивания со стабильной стоимостью pH

Гідрологічне вирощування з стабільною вартісьтю pH

100% COCO

product catalogue  100% COCO

Cocos Brix идеальный субстрат для рассадника, который дает преимущество 
натуральному и чистому продукту. Cocos Brix имеет стабильную стоимость PH в 
отличие от других гидрологических субстратов. Также Cocos Brix обладает высокой 
способностью удерживать воду с помощью чего вы используете меньше воды. Co-
cos Brix имеет RHP-сертификат качества.

 Сбалансированное впитывания питания.
 Содержит Trichoderma для защиты от вредных грибков.

Состав 
Буферизированный кокосовый торф, буферизированные кокосовые волокна.

Использование
Положите один кусок Cocos Brix в ведро с шестью литрами воды и регулярно 
помешивайте. Через 20 - 30 минут вы получаете 9 литров кокосового субстрата
Добавляйте в каждом поливе питания и установите рН-стоимость на уровне 5,5.

Упаковка
6 шт.

Советы от Plagron
 Размешивайте Cocos Brix с Plagron смесями почвы. Это для улучшения 
 структуры почвы.    
 Возможно повторное использование после которое также подходит в качестве   
 улучшения почв.
 Сочетайте Cocos Brix с Plagron Cocos A&B для оптимального результата. 

Cocos Brix ідеальний субстрат для розсадника ,який дає перевагу натуральному 
і чистому продукту. Cocos Brix має стабільну вартість PH на відміну від інших 
гідрологічних субстрактів. Також Cocos Brix має високу здатність утримувати воду 
за допомогою чого ви використовуєте менше води. Cocos Brix має RHP- сертифікат 
якості.

 Збалансоване вбирання живлення.
 Містить Trichoderma для захисту від шкідливих грибків.

Склад  
Буферизований кокосовий торф, буферизовані кокосові волокна.

Використання
Покладіть один шматок Cocos Brix у відро з шістьма літрами води і регулярно 
помішуйте. Через 20 - 30 хвилин ви отримуєте 9 літрів кокосового субстракту.
Додавайте в кожному поливі живлення і встановіть рН-вартість на рівні 5,5. 

Впакування  
6 шт.

Поради від Plagron 
 Розмішуйте Cocos Brix з Plagron сумішами ґрунту. Це для поліпшення структури   
 ґрунту.
 Можливе повторне використання після яке також підходить в якості поліпшення  
 ґрунтів.
 Поєднуйте Cocos Brix з Plagron Cocos A&B для оптимального результату. 

cocos a. & cocos b.
basic nutrient

Два компонента питательных веществ для роста и цветения

Два компоненти компосту для росту і цвітіння 

100% COCO
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Cocos A&B - это высококонцентрированная биоминеральная базовая подкормка 
для растений во время фаз роста и цветения. Это легкое в применении жидкое 
удобрение, которое содержит сбалансированную смесь питательных веществ, 
обеспечит оптимальный результат. Препараты Cocos A&B были специально 
разработаны для культивации всех видов буферных кокосовых субстратов и могут 
применяться везде.

 Хорошее впитывания питания в широком диапазоне рН.
 Нет кристаллизации.
 Сильно концентрированный и экономичен в использовании. 
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте не более 4мл Cocos A на 1 литр воды (1:250).
Во время каждого применения Cocos A необходимо использовать одинаковое 
количество Cocos B. Используйте этот комбинированный раствор при каждом 
поливе.

Упаковка 
1, 5 и 10 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Поливайте количеством воды, достаточным для обеспечения 10 - 25% дренажа 
 каждый день.
 Добавленные гумус и фульвовая кислота дают дополнительную силу корням и 
 стимулируют цветение.

Cocos A&B це висококонцентроване біомінеральне базове підживлення для рослин 
під час фаз росту і цвітіння. Це легке у використанні рідке добриво, яке містить 
збалансовану суміш поживних речовин, забезпечить оптимальний результат.  
Препарати Cocos A&B були спеціально розроблені для культивації всіх видів 
буферних кокосових субстратів і можуть застосовуватися скрізь.

 Хороше вбирання живлення в широкому діапазоні рН. 
 Немає кристалізації.
 Сильно концентрований та економічний у використанні.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Додайте не більше 4мл Cocos A на 1 літр води (1:250).
Під час кожного застосування Cocos A необхідно використовувати однакову 
кількість Cocos B. Використовуйте цей комбінований розчин під час кожного поливу.

Впакування 
1, 5 і 10 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Поливайте кількістю води, достатньою для забезпечення 10 - 25% дренажу   
 кожен день.
 Додані гумус і фульвова кислота дають додаткову силу корінню і стимулюють   
 цвітіння.
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grow schedule.

product catalogue  100% COCO

Дозировка на 10 литров. 

Указанная EC - стоимость включает в себя стоимость EC воды из 0,5 mS/cm.

Внимание: максимальная стоимость питательной воды должна быть ниже
3,0 mS/cm!

pH-стоимость: 5,5 - 6,0

Все указанные дозировки являются индикативными все зависит от состояния 
растений.

Grow Schedule можно скачать на сайте Plagron: www.plagron.com

Дозування на 10 литрів.

Вказана EC - вартість включає в себе вартість EC води з 0,5 mS/cm.

Увага: максимальна вартість живильної води повинна бути нижче 3,0 mS/cm!

pH: 5,5 - 6,0

Всі вказані дозування є індикативними все залежить від стану рослин.

Grow Schedule можна завантажити на веб-сайті Plagron: www.plagron.com

RU UA

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
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Ви віддаєте перевагу гідрологічному вирощуванню і максимальному 
контролю? Вибирайте тоді 100% HYDRO продукти від Plagron. 100% 
HYDRO субсрати і  компости пропонують вам  повний контроль над  
живленням і вартістю pH. Ви впізнаєте 100% HYDRO за допомогою 
синйої етикетки.

Нескінченні комбінації
Спосіб вирощування 100% HYDRO складаэться з субстратів і 
основного живлення. Їх ви можете нескінченно комбінувати з UNI-
VERSAL продуктами, які можна впізнати за фіолетовими етикетками. 
Біологічні добавки відрізняються CU логотипом на упаковці. Так як ви 
можете бачити на 100% HYDRO Grow Schedule  ми рекомендуємо 
використовувати з Power Roots, Pure Enzym і Green Sensation для 
кращого результату. 

100 %HYDro склається з:

	Euro Foam
 Легке гідрологічне культивування

	Euro Pebbles
 Гідрологічне культивування для високого врожаю 

	Hydro a&B
 Два компоненти компосту для росту і цвітіння 

Вы предпочитаете гидрологическое выращивание и максимальный 
контроль ? Выбирайте тогда 100% HYDRO продукты от Plagron. 100% 
HYDRO субсраты и компосты предлагают вам полный контроль над 
питанием и стоимостью pH. Вы узнаете 100% HYDRO с помощью 
синйои этикетки. 

Бесконечные комбинации
Способ выращивания 100% HYDRO состоит из субстратов и 
основного питания. лучшего результата. Их вы можете бесконечно 
комбинировать с UNIVERSAL продуктами, которые можно узнать 
по фиолетовым этикеткам. Биологические добавки отличаются CU 
логотипом на упаковке. Так как вы можете видеть на 100% HYDRO 
Grow Schedule мы рекомендуем использовать с Power Roots, Pure En-
zym и Green Sensation для лучшего результата.

100% HYDro склаеться с:

	Euro Foam
 Легкое гидрологическое культивирования

	Euro Pebbles
 Гидрологическое культивирования для высокого урожая

	Hydro a&B
 Два компонента питательных веществ для роста и цветения 

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

100% hYDRO

product catalogue  100% hYDRO
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euro foam.
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100% hYDRO

Легкое гидрологическое культивирования

Легке гідрологічне культивування

Eurofoam является чисто гидрологический субстакт с мягким буфером рН. Он 
состоит из смеси минеральной ваты и агропромышленный пены. Потому что Eu-
rofoam - в отличие от аналогичных субстратов - не используются повторно имеет 
стабильное качество. От Eurofoam практически нет пыли.

 с мягким буфером рН. 
 практически нет пыли. 

Состав
минеральной ваты, агропромышленная пена.

Использование
Заполните горшок с Eurofoam и нажмите, потому что Eurofoam теряет объем из-
за веса воды. Замочите Eurofoam на 24 часа в воде со стоимостью pH 4,5 и ЕС 
значением 1,2 mS/cm. Промойте Eurofoam раз из питательной воды, которая была 
сделана согласно первой недели со 100% HYDRO Grow Schedule (рН стоимость 
5,5 до 6,0 и ЕС значение 1,6 mS/cm. Поместите растения в среду. Дополнительно 
проверьте рН стоимость в первые дни. Скачайте 100% Hydro Grow Schedule для 
наилучшего использования и правильного значения EC.

Упаковка
70 литров мешки.

Советы от Plagron
 Быстрый дренаж и промывка дають вам возможности полный контроль над рН, 
 в то время как мягкие буфера рН большие различия стабилизируется 
 в одночасье.
 Eurofoam подходит как для drain-to-waste так и для систем отходов.

Eurofoam є чисто гідрологічний субстакт з м’яким буфером рН. Він складається із 
суміші мінеральної вати і агропромисловий піни. Тому що Eurofoam - на відміну від 
аналогічних субстратів - не використовуються повторно має стабільну якість. Від 
Eurofoam практично немає пилу.

 з м’яким буфером рН.
 практично немає пилу.

Скад 
мінеральної вати, агропромислова піна.

Використання 
Заповніть горщик з Eurofoam і натисніть, через те що Eurofoam втрачає об’єм через 
вагу води. Замочіть Eurofoam на 24 години у воді з вартістю pH 4,5 і ЕС значенням 
1,2 mS/cm. Промийте Eurofoam разом з живильною водою, яка була зроблена 
відповідно для першого тижденя з 100% HYDRO Grow Schedule (рН вартість 5,5 
до 6,0 і ЕС значення 1,6 мS/см). Помістіть рослини в середу. Додатково перевірте 
рН вартість в перші дні. Завантажте 100% Hydro Grow Schedule для найкращого 
використання і правильного значення EC.

Впакування  
70 літрів мішки.

Поради від Plagron
 Швидкий дренаж та промивка дають вам можливость повний контроль над рН,  
 в той час як м’які буфера рН великі відмінності стабілізується в одночас.
 Eurofoam підходить як для drain-to-waste так і для систем відходів.

euro pebbles. 
substrate | non fertilised |

Euro Pebbles ето инертный гидрологический субстрат из высокого качества. В 
качестве сырья используются чистая и без соли глина которая запекается в печи 
до характерно неправильной формы. Этот субстрат подходит для различных 
методов выращивания и специально для рециркуляционных систем. Euro Pebbles 
уже промытый.

 обладает высокой способностью удерживать воду и кислород. 
 подходит для различных методов выращивания. 
 подходит для  рециркуляционных систем. 

Состав
Запеченные глиняные гранулы.

Упаковка 
45 литров мешки.

Советы от Plagron
 Промойте Euro Pebbles снова после транспортировки  штобы удалить остатки 
 глинопорошка.
 Промойте еще раз водой перед использованием с контролируемой рН   
 стоимостью и EC значением.
 Euro Pebbles практически для бесконечного повторного использования.

Гидрологическое культивирования для высокого урожая

Гідрологічне культивування для високого врожаю 
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Euro Pebbles є інертний гідрологічний субстрат з високої якості., В якості сировини 
використовуються чиста і без солі глина  яка запікається в пічці до характерно 
неправильної форми. Цей субстрат підходить для різних методів вирощування і 
спеціально для рециркуляційних систем. Euro Pebbles вже промитий.

 має високу здатність утримувати воду і кисень.
 підходить для різних методів вирощування.
 підходить рециркуляційних систем.

Скад 
Запечені глиняні гранули.

Впакування 
45 літрів мішки.

astuces de Plagron
 Промийте Euro Pebbles знову після транспортування щоб видалити решти   
 глинопорошку.
 Промийте щераз водою перед використанням з контрольованою рН вартістю і   
 EC значенням.
 Euro Pebbles практично для нескінченного повторного використання. 

6,5-7,5

pH
0,1-0,2
mS/cm

EC
7,0-8,5

pH
0,3-0,6

mS/cm

EC

RU

UA

RU

UA
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hydro a. & hydro b.
basic nutrient

Два компонента питательных веществ для роста и цветения 

Два компоненти компосту для росту і цвітіння 
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Hydro A&B - это высококонцентрированная биоминеральная базовая подкормка 
для растений во время фаз роста и цветения. Это уникальное жидкое 
удобрение содержит все микроэлементы в хелатной форме высокого качества 
(DTPA). Это позволяет обеспечить оптимальное развитие растения даже при 
неудовлетворительном уровне pH или при слишком низкой температуре почвы. 
Hydro A&B можно применять во всех типах нейтральных субстратов.

 Полный контроль над питаниeм и уровнем рН.
 Хорошее впитывания питания в широком диапазоне рН.
 Нет кристаллизации.
 Сильно консентрований и экономичен в использовании.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте не более 1,6 мл Hydro A на 1 литр воды (1:625). 
Одновременно с применением Hydro A следует использовать равное количество 
Hydro B. Применяйте раствор при каждом поливе. 

Упаковка
1, 5 и 10 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Примечание! всегда применяйте Hydro A вместе с Hydro B в соотношении 1:1.
 Препараты Hydro A&B подходят для простых систем слива, а также для систем  
 рециркуляции.

Hydro A&B - це висококонцентроване біомінеральне базове підживлення для рослин 
під час фаз росту і цвітіння. Це унікальне рідке добриво містить усі мікроелементи 
у хелатній формі високої якості (DTPA). Це дозволяє забезпечити оптимальний 
розвиток рослини навіть у разі незадовільного рівня pH або за дуже низької 
температури ґрунту. Hydro A&B можна використовувати у всіх типах нейтральних 
субстратів.

 Полный контроль над питанием и уровнем рН.
 Хороше вбирання живлення в широкому діапазоні рН.
 Немає кристалізації.
 Сильно консентрований так економічний у використанні.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Додайте не більше 1,6 мл Hydro A на 1 літр води (1:625). 
Одночасно із використанням Hydro A слід використовувати таку ж кількість Hydro B. 
Використовуйте розчин під час кожного поливу.

Впакування 
1, 5 і 10 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron 
 Примітка! Завжди використовуйте Hydro A разом із Hydro B у співвідношенні 1:1.
 Препарати Hydro A&B підходять для простих систем зливу, а також для систем  
 рециркуляції.

hydro a hydro b
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grow schedule.

Дозировка на 10 литров. 

Указанная EC-стоимость включает в себя стоимость EC воды из 0,5 mS/cm.

Внимание: максимальная стоимость питательной воды должна быть ниже
3,0 mS/cm! 

pH-стоимость: 5,5 - 6,0

Все указанные дозировки являются индикативными все зависит от состояния 
растений.

Grow Schedule можно скачать на сайте Plagron: www.plagron.com

Дозування на 10 литрів.

Вказана Ec – вартість включає в себе вартість EC води з 0,5 mS/cm.

Увага: максимальна вартість живильної води повинна бути нижче 3,0 mS/cm!

pH: 5,5 - 6,0

Всі вказані дозування є індикативними все залежить від стану рослин.

Grow Schedule можна завантажити на веб-сайті Plagron: www.plagron.com

5-0-2

NPK
2-4-9

NPK

RU

UA

RU UA

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 phase gets an 
extra push with

UnIVERsaL
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UnIVERsaL

product catalogue  UnIVERsaL

Plagron має широкий спектр добавок. UNIVERSAL продукти ви можете 
використовувати для всіх субстратів, а також можете комбінувати зі 
всіма компостами. UNIVERSAL продукти поділені на boosters, stimu-
lators, protectors, pH-controlers і substrate complements. Кожен тип 
продукту можна впізнати за позначкою, яка кожен раз повторюється. 
Наприклад зірочка. Біологічні додатки відрізняються CU логотипом на 
упаковці. Ви можете впізнати UNIVERSAL продукти за фіолетовими 
етикетками .

booster |

stimulator |

protection |

ph control |

substrate complement |

Plagron имеет широкий спектр добавок. UNIVERSAL продукты 
вы можете использовать для всех субстратов, а также можете 
комбинировать со всеми компостами. UNIVERSAL продукты 
разделены на boosters, stimulators, protectors, pH-controlers и substrate 
complements. Каждый тип продукта можно узнать по отметке, которая 
каждый раз повторяется. Например звездочка. Биологические 
дополнения отличаются CU логотипом на упаковке. Вы можете 
узнать UNIVERSAL продукты по фиолетовым этикеткам.

booster |

stimulator |

protection |

ph control |

substrate complement |

Every phase
gets an extra push with UnIVERsaL

UnIVERsaL

product catalogue  UnIVERsaL
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Green Sensation - мощный стимулятор, который гарантирует обильное цветение. 
Этот стимулятор специально разработан для финальной стадии фазы цветения 
на 4 - 6 неделе. Хорошо сбалансированный состав Green Sensation обеспечивает 
растение всеми необходимыми питательными веществами. Удобрение 
обеспечивает обильное цветение и урожай, прочную структуру клеток и чудесный 
аромат. 

 Увеличивает урожайность.
 Улучшает вкус с помощью высокого формирования сахара. 
 Предотвращает болезни.
 Уменьшает стресс растений.
 Может быть использован для всех субстратов.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте 1мл Green Sensation на 1 литр воды (1:1000). После этого добавьте 
базовый питательный раствор для цветения, чтобы получить требуемую 
концентрацию эмульсии. 

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры. 
Советы от Plagron
 При применении Green Sensation не нужны добавки (PK 13-14, Pure Enzym) или  
 стимуляторы цветения.
 В зависимости от субстрата можно сэкономить до 50% на подкормке растений.

Green Sensation - потужний стимулятор, який гарантує буйне цвітіння. Цей 
стимулятор спеціально розроблений для фінальної стадії фази цвітіння на 4 - 6 
тижні. Добре збалансований склад Green Sensation забезпечує рослину всіма 
необхідними живильними речовинами. Добриво забезпечує буйне цвітіння і врожай, 
міцну структуру клітин і чудовий аромат. 

 Збільшує врожайність.
 Покращує смак за допомогою високого формування цукру.
 Запобігає хворобам.
 Зменшує стрес рослин.
 Може бути використаний для всіх субстрактів.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Додайте 1мл Green Sensation на 1 літр води (1:1000). Після цього додайте базовий 
живильний розчин для цвітіння, щоб отримати необхідну концентрацію емульсії.

Впакування  
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Під час використання Green Sensation не потрібні добавки (PK 13-14, Pure 
 Enzym) або стимулятори цвітіння.
 Залежно від субстрату можна заощадити до 50% на підживленні рослин.

green sensation.
additive | booster |

Стимулятор цветения для максимального урожая и самого 
лучшего вкуса

Стимулятор цвітіння для максимального врожаю та найкращого 
смаку
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power roots.
additive | stimulator |

Power Roots является органическим стимулятором роста корневой системы. Этот 
стимулятор применяют во время фазы роста и в первые недели фазы цветения. 
Power Roots стимулирует корнеобразование и повышает сопротивляемость 
растения. Этот экономный препарат работает быстро и всасывается растением 
практически моментально. Power Roots способствует развитию сильных растений.

 Быстрое и сильное розвивання корня. 
 Быстрое восстановление после пересадки.
 Способствует росту.
 Повышает жизненный тонус.
 Улучшает впитывания удобрения.
 Улучшает структуру замли.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавьте 1мл Power Roots на 1 литр воды (1:1000)
Используйте раствор при каждом поливе до четвертой недели фазы цветения.

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Применение Power Roots снижает вероятность избыточного внесения   
 удобрения.
 Применение Power Roots увеличивает сопротивляемость растения.

Power Roots є органічним стимулятором росту кореневої системи. Цей стимулятор 
використовують під час фази росту і в перші тижні фази цвітіння. Power Roots 
стимулює коренеутворення і підвищує опірність рослини. Цей економний препарат 
працює швидко і всмоктується рослиною майже моментально. Power Roots сприяє 
розвитку сильних рослин.

 Швидке і сильне розвивання коріння.
 Швидке відновлювання після пересаджування.
 Сприяє росту.
 Підвищує життєвий тонус.
 Покращує вбирання живлення.
 Покращує структуру ґрунту.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Додайте 1мл Power Roots на 1 літр води (1:1000)
Використовуйте розчин при кожному поливі аж до четвертого тижня фази цвітіння.

Впакування 
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Використання Power Roots знижує ймовірність надлишкового внесення добрива.
 Використання Power Roots збільшує опірність рослини.

Стимулирует рост корней и повышает сопротивляемость

Стимулює ріст коріння та посилює опірність

product catalogue  UnIVERsaL
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vita race.
additive | stimulator |

Витаминный спрей для фаз роста и цветения

Вітамінний спрей для фаз росту та цвітіння
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Vita Race является органическим удобрением для внекорневой подкормки и 
есть стимулятором роста в течение фазы роста и первых трех недель фазы 
цветения. Это удобрение снабжает растение необходимыми аминокислотами, 
микроэлементами, природными минералами и основными природными 
гормонами, которые ускоряют рост и подготавливают растение к цветению. Vita 
Race также увеличивает сопротивляемость растения, благодаря чему растения 
вырастают здоровыми.

 Стимулирует и улучшает рост и цветение.
 Повышает устойчивость.
 Защищает от высоких концентраций солей.
 Защищает от обезвоживания.
 Стимулирует выработку хлорофилла.
 Стимулирует ветвления и плодоношения.

Использование
Добавьте не более 5мл Vita Race на 1 литр воды (1:200). 
Еженедельно опрыскивайте растение этим питательным раствором, включая 
третью неделю фазы цветения. Для оптимального результата следует распылять 
раствор, пока он не начнет капать с листьев.

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 литр бутылки.

Советы от Plagron
 Применяйте Vita Race для увеличения сопротивляемости растения.

Vita Race є органічним добривом для позакореневого підживлення і є стимулятором 
росту протягом фази росту і перших трьох тижнів фази цвітіння. Це добриво 
забезпечує рослину необхідними амінокислотами, мікроелементами, природними 
мінералами й основними природними гормонами, які прискорюють ріст і готують 
рослину до цвітіння. Vita Race також збільшує опірність рослини, завдяки чому 
рослини зростають здоровими.

 Стимулює і покращує ріст і цвітіння.
 Підвищує стійкість.
 Захищає від високих концентрацій солей.
 Захищає від зневоднення.
 Стимулює вироблення хлорофілу.
 Стимулює розгалуження і плодоносіння. 

Використання
Додайте не більше 5мл Vita Race на 1 літр води (1:200).
Щотижня обприскуйте рослину цим поживним розчином, у тому числі й на третьому 
тижні.

Впакування 
100мл, 250мл, 500мл,1 літр пляшки.

Поради від Plagron
 Використовуйте Vita Race для збільшення опірності рослини.

pure enzym.
additive | stimulator |

Ускоряет поглощение питательных веществ и уменьшает риск 
заболеваний

product catalogue  UnIVERsaL

UnIVERsaL

Pure Enzym является добавкой из натуральных ферментов для улучшения 
свойств почвы. Это удобрение ускоряет разложение отмерших частей растений 
для высвобождения дополнительных питательных веществ, которые стимулируют 
жизнь почвы. Pure Enzym также увеличивает способность поглощать кислород и 
защищает растение от болезней.

 Защищает от накопления вредных солей.
 Повышает аэробную способность.
 Быстрое впитывания питания для сильного роста и цветения.
 Снижает риск заражения заболеваниями.
 Очень консентрований, выгоден в использовании. 

Использование
Добавьте 1мл Pure Enzym на 1 литр воды (1:1000). 
Применяйте раствор при каждом поливе вплоть до четвертой недели фазы 
цветения.

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

Советы от Plagron
 Применяйте Pure Enzym для промывки субстрата перед повторным   
 использованием. 

Pure Enzym є добавкою з натуральних ферментів для поліпшення властивостей 
ґрунту. Це добриво прискорює розкладання відмерлих частин рослин для 
вивільнення додаткових поживних речовин, які стимулюють життя ґрунту. Pure En-
zym також збільшує здатність поглинати кисень і захищає рослину від хвороб.

 Захищає від накопичення шкідливих солей.
 Підвищує аеробну здатність.
 Швидке вбирання живлення для сильного росту і цвітіння.
 Знижує ризик зараження захворюваннями.
 Дуже консентрований, вигідний у використанні.

Використання
Додайте 1мл Pure Enzym на 1 літр води (1:1000)
Використовуйте розчин при кожному поливі аж до четвертого тижня фази цвітіння.

Впакування 
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Поради від Plagron
 Використовуйте Pure Enzym для промивання субстрату перед повторним   
 використанням. 

Прискорює поглинання поживних речовин і знижує 
ризик захворювань
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Start Up - комбинированная подкормка для растений в фазе роста. Это удобрение 
снабжает молодое растение наилучшим сочетанием питательных веществ в первые 
критически важные недели. Эта добавка содержит тщательно сбалансированный 
комплекс, состоящий из стимулятора корнеобразования, жизненно важных 
элементов, натуральных гормонов роста и питательных веществ.

Использование
Добавьте 7мл Start Up на 1 литр воды (1:150).

Упаковка
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

start up.
additive | stimulator |

Комплексное питательное вещество для выращивания со 
стимулятором корней

Start Up - комбіноване підживлення для рослин у фазі росту. Це добриво 
забезпечує молоду рослину найкращим поєднанням поживних речовин у перші 
критично важливі тижні. Ця добавка містить ретельно збалансований комплекс, 
що складається зі стимулятора коренеутворення, життєво важливих елементів, 
натуральних гормонів росту і поживних речовин.

Використання
Додайте 7мл Start Up на 1 літр води (1:150).

Впакування  
100мл, 250мл, 500мл,1 и 5 літрів пляшки/каністри.

Vita Start является стимулятором роста для сеянцев, черенков и материнских 
растений. Vita Start имеет широкий спектр действия. Это удобрение способствует 
развитию мощной и сильной корневой системы, хорошей сопротивляемости, а 
также ускоренному поглощению питательных веществ. Оно также ускоряет деление 
клеток и стимулирует формирование большего количества веток и побегов, что 
значительно увеличивает количество черенков на материнском растении.
Использование
1мл Vita Start на 1 литр воды (1:1000). 
Упаковка 
100мл, 250мл, 500мл,1 литр бутылки.

vita start.
additive | stimulator |

Витаминный спрей для рассады, отростков и материнских 
растений

Vita Start є стимулятором росту для сіянців, живців і материнських рослин. Vita Start 
має широкий спектр дії. Це добриво сприяє розвитку потужної та сильної кореневої 
системи, хорошій опірності, а також прискореному поглинанню поживних речовин. 
Воно також прискорює поділ клітин і стимулює формування більшої кількості гілок і 
пагонів, що значно збільшує кількість живців на материнській рослині.

Використання
Додайте 1мл Vita Start на 1 літр води (1:1000). 

Впакування 
100мл, 250мл, 500мл,1 літр пляшки.

Вітамінний спрей для розсади, відростків та материнських 
рослин

product catalogue  UnIVERsaL
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Комплексна поживна речовина для вирощування зі 
стимулятором коріння

Fish Force - натуральное удобрение из рыбы для растений в фазе роста. Эта 
добавка стимулирует быстрый рост, зеленую листву и высокую сопротивляемость. 
Fish Force содержит много азота, аминокислот и витаминов.

Использование
Добавьте 10мл Fish Force на 1 литр воды (1:100).

Упаковка 
500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

fish force. 
additive | stimulator |

Для быстрого роста, зеленых листьев и высокой 
сопротивляемости 

Fish Force - натуральне добриво з риби для рослин у фазі росту. Ця добавка 
стимулює швидке зростання, зелене листя і високу опірність. Fish Force містить 
багато азоту, амінокислот і вітамінів.

Використання
Додайте 10мл Fish Force на 1 літр води (1:100).

Впакування 
500мл,1 і 5 літрів пляшки/каністри.

Для швидкого росту, зеленого листя та високої опірності 

Sugar Royal - мощный органический стимулятор цветения. Он стимулирует 
выработку хлорофилла и, следовательно, формирование смолы / кристаллов. Su-
gar Royal содержит комплекс витаминов и микроэлементов, которые гарантируют 
высокую урожайность. 

Использование
Добавьте не более 2мл Sugar Royal на 1 литр воды (1:500).

Упаковка
500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

sugar royal.
additive | stimulator |

Стимулирует производство смолы / кристаллов

Sugar Royal - потужний органічний стимулятор цвітіння. Він стимулює вироблення 
хлорофілу і, отже, формування смоли / кристалів. Sugar Royal містить комплекс 
вітамінів і мікроелементів, які гарантують високу врожайність.

Використання
Додайте не більше 2мл Sugar Royal на 1 літр води (1:500).

Впакування
500мл,1 і 5 літрів пляшки/каністри.

Стимулює виробництво смоли / кристалів

product catalogue  UnIVERsaL
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pk 13-14.
additive | stimulator |

Для более компактных и твердых плодов

Для компактніших та міцніших плодів

mighty neem.
additive | protection |

Масло нима для борьбы с насекомыми

Масло нима для боротьби з комахами

product catalogue  UnIVERsaL
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PK 13-14 является биоминеральным удобрением, которое снабжает растения 
дополнительным количеством фосфора и калия в фазе цветения. Это позволяет 
получить небольшие, твердые и тяжелые плоды. PK 13-14 гарантирует высокую 
урожайность.

Использование
Добавьте 2мл PK 13-14 на 1 литр воды (1:500). 

Упаковка 
250мл, 500мл,1 и 5 литров бутылки/канистры.

PK 13-14 є біомінеральним добривом, яке забезпечує рослини додатковою кількістю 
фосфору і калію у фазі цвітіння. Це дозволяє одержати менші, тверді й важкі плоди. 
PK 13-14 гарантує високу врожайність.

Використання
Додайте 2мл PK 13-14 на 1 літр води (1:500).

Впакування 
250мл, 500мл,1 і 5 літрів пляшки/каністри.

Mighty Neem является сильным органическим пестицидом. Этот пестицид из Шри-
Ланки борется с насекомыми, клещами и нематодами в почве и на растении, а 
также стимулирует развитие здоровой зеленой листвы. Mighty Neem также 
повышает сопротивляемость растения.

Использование
Добавьте 5мл Mighty Neem на 1 литр теплой воды (1:200). 

Упаковка 
100мл, 250мл бутылки.

Mighty Neem є сильним органічним пестицидом. Цей пестицид зі Шрі-Ланки бореться 
з комахами, кліщами і нематодами в ґрунті й на самій рослині, а також стимулює 
розвиток здорового зеленого листя. Mighty Neem також підвищує опірність рослини.

Використання
Додайте 5мл Mighty Neem на 1 літр теплої води (1:200).

Впакування 
100мл, 250мл пляшки.

micro kill. 
additive | protection |

Убивает вредоносные бактерии и плесень

Вбиває шкідливі бактерії та плісняву 

Diamond Shield является экологически чистым защитным средством растений в 
фазе роста и в течение первых трех недель фазы цветения. Этот натуральный 
продукт увеличивает сопротивляемость растений экологически безопасным 
способом. Он защищает от бактерий, грибка, (ложной) милдью, грибка питиум и 
серой гнили. 

Использование
Добавьте 1мл Diamond Shield на 1 литр воды (1:1000). 

Упаковка
100мл, 250мл бутылки.

diamond shield. 
additive | protection |

Укрепляет естественную иммунную систему для борьбы с 
плесенью и бактериями 

Diamond Shield є екологічно чистим захисним засобом рослин у фазі росту і 
протягом перших трьох тижнів фази цвітіння. Цей натуральний продукт збільшує 
опірність рослин екологічно безпечним способом. Він захищає від бактерій, грибка, 
мільдью (помилкової), грибка пітіум та сірої гнилі.

Використання
Додайте 1мл Diamond Shield на 1 літр води (1:1000). 

Впакування 
100мл, 250мл пляшки.

Зміцнює природну імунну систему для боротьби з пліснявою 
та бактеріями 
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Micro Kill является органическим защитным средством для растений. Оно состоит 
из органических молочных кислот. Этот раствор усиливает природную систему 
защиты растения, а также убивает вредоносные бактерии и грибки. Micro Kill 
предотвращает возможность жизнедеятельности других микробов на листьях. Это 
защищает растение от внешнего заражения. 

Использование
Добавьте 250мл Micro Kill на 1 литр воды (1:4). 

Упаковка 
100мл, 250мл бутылки.

Micro Kill є органічним захисним засобом для рослин. Воно складається з органічних 
молочних кислот. Цей розчин посилює природну систему захисту рослини, а також 
вбиває шкідливі бактерії та грибки. Micro Kill запобігає можливості життєдіяльності 
інших мікробів на листках. Це захищає рослину від зовнішнього зараження.

Використання
Додайте 250мл Micro Kill на 1 літр води (1:4).

Впакування 
100мл, 250мл пляшки.
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Для быстрого и буйного прорастания

Для швидкого та інтенсивного проростання

Seedbooster Plus является мощным и безопасным ускорителeм прорастания, 
который не только ускоряет цикл прорастания свежых семян  но также делает 
жизнеспособными старые семена . Seedbooster Plus ускоряет цикл прорастания 
не менее чем на 40%. Также Seedbooster Plus защищает растения от вредоносных 
грибков и бактерий во время прорастания.  

 Значительно ускоряет процесс прорастания.
 Оказание семеним всех необходимых питательных веществ.
 Защищает от вредных грибков и бактерий в процессе прорастания.
 Может быть использован на всех субстратах.
 Подходит для всех систем полива.

Использование
Добавте 7 капель Seedbooster Plus на 1 литр воды .Применяйте етот раствор при 
каждом поливе, сначала цикла прорастания до начала фазы роста.

Упаковка
10мл (капельки).

Советы от Plagron
 Seedbooster Plus можно применять со всеми субстратами.
 Используйте Seedbooster Plus во время фазы роста для хорошего начала.

Seedbooster Plus є потужним і безпечним прискорювачем проростання, який  
не тільки прискорює цикл проростання свіжого насіння ,але також робить 
життєздатними старі насіння. Seedbooster Plus прискорює цикл проростання не 
менше ніж на 40%. Також Seedbooster Plus захищає рослини від шкідливих грибків 
і бактерій під час проростання.

 Значно прискорює процес проростання. 
 Надання насінню всіх необхідних поживних речовин.
 Захищає від шкідливих грибків і бактерій під час процесу проростання.
 Може бути використаний на всіх субстратах.
 Підходить для всіх систем поливу.

Використання
Добавте 7 крапель Seedbooster Plus на 1 літр води. Застосовуйте цей розчин при 
кожному поливі, спочатку циклу проростання до початку фази зростання.

Впакування
10мл (краплі).

Поради від Plagron
 Seedbooster Plus можна застосовувати з усіма субстратами. 
 Використовуйте Seedbooster Plus також для фази росту для хорошого початку. 

seedbooster plus.
additive | protection |

ph plus.
additive | ph control | 

Повышает уровень pH питательной воды

Підвищує рівень pH поживної води

ph min.
additive | ph control |

Понижает уровень pH питательной воды

Знижує рівень pH поживної води
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pH Plus является регулятором уровня pH, который позволяет увеличить уровень 
pH в воде с питательными веществами до идеального уровня 5,5 - 6,5. Только при 
наличии питательного раствора с правильным уровнем pH можно гарантировать 
впитывание растением всех питательных элементов в правильных пропорциях. 
Данный препарат стимулирует также метаболизм растения, что заставляет его 
расти быстрее. 25% гидроксида калия.

Использование
Постепенно добавляйте по 0,5мл препарата pH Plus на литр воды (1:2000) и 
одновременно измеряйте величину pH.

Упаковка
500мл и 1 литр бутылки.

pH Plus є регулятором рівня pH, який дозволяє збільшити рівень pH у воді 
з живильними речовинами до ідеального рівня 5,5 - 6,5. Тільки за наявності 
живильного розчину з правильним рівнем pH можна гарантувати вбирання 
рослиною всіх поживних елементів у правильних. 25% гідроксиду калію.

Використання
Поступово додавайте по 0,5мл препарату pH Plus на літр води (1:2000) і одночасно 
вимірюйте величину pH.

Впакування  
500мл і 1 літр пляшки.

pH Min является регулятором уровня pH, который позволяет снизить уровень pH 
в воде с питательными веществами до идеального уровня 5,5 - 6,5. Только при 
наличии питательного раствора с правильным уровнем pH можно гарантировать 
впитывание растением всех питательных элементов в правильных пропорциях. 
Данный препарат стимулирует также метаболизм растения, что заставляет его 
расти быстрее. 56% фосфорной кислоты.

Использование
Постепенно добавляйте по 0,5мл препарата pH Min на литр воды (1:2000). 
и одновременно измеряйте величину pH.

Упаковка 
500мл и 1 литр бутылки.

pH Min є регулятором рівня pH, який дозволяє знизити рівень pH у воді з живильними 
речовинами до ідеального рівня 5,5 - 6,5. Тільки за наявності живильного розчину 
з правильним рівнем pH можна гарантувати вбирання рослиною всіх поживних 
елементів у правильних пропорціях. Цей препарат стимулює також метаболізм 
рослини, що змушує його рости швидше. 56% фосфорної кислоти.

Використання
Поступово додавайте по 0,5мл препарату pH Min на літр води (1:2000) і одночасно 
вимірюйте величину pH.

Впакування  
500мл і 1 літр пляшки.
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lemon kick. 
additive | ph control |

 Снижает естественно уровень рН 

Безпечний та органічний регулятор pH 

calcium kick.
additive | ph control |

Увеличивает уровень pH и улучшает структуру почвы 

Збільшує рівень pH і покращує структуру ґрунту

Calcium Kick является регулятором уровня pH, который увеличивает величину pH до 
идеального уровня, равного 5,5 - 6,5. Calcium Kick также улучшает структуру почвы 
и обеспечивает оптимальное поглощение питательных веществ в почве. Данный 
препарат также стимулирует метаболизм растения, что заставляет его расти 
быстрее.

Использование
Земля: 5 - 12кг на 100 м2. Земля для гошкпв 2,5 - 5кг на 1000 литров почвы.

Упаковка 
5кг ведро.

Calcium Kick є регулятором рівня pH, який збільшує величину pH до ідеального 
рівня, рівного 5,5 - 6,5. Calcium Kick також покращує структуру ґрунту і забезпечує 
оптимальне поглинання поживних речовин у ґрунті. Цей препарат також стимулює 
метаболізм рослини, що змушує її рости швидше.

Використання
Грунт: 5 - 12кг на 100 м2. Грунт для горщиків: 2,5 - 5кг на 1000 літрів ґрунту для 
кімнатних культур.

Впакування 
5 кг відро.

Lemon Kick является органическим регулятором уровня pH, который позволяет 
снизить уровень pH в воде с питательными веществами до идеального уровня 5,5 
- 6,5. Только при наличии питательного раствора с правильным уровнем pH можно 
гарантировать впитывание растением всех питательных элементов в правильных 
пропорциях. Данный препарат стимулирует также метаболизм растения, что 
заставляет его расти быстрее.
Использование
Постепенно добавляйте по 0,5мл препарата Lemon Kick на литр воды (1:2000) и 
одновременно измеряйте величину pH.
Упаковка
500мл и 1 литр бутылки.

Lemon Kick є органічним регулятором рівня pH, який дозволяє знизити рівень pH 
у воді з живильними речовинами до ідеального рівня 5,5 - 6,5. Тільки за наявності 
живильного розчину з правильним рівнем pH можна гарантувати вбирання рослиною 
всіх поживних елементів у правильних пропорціях. Цей препарат стимулює також 
метаболізм рослини, що змушує його рости швидше.
Використання
Поступово додавайте по 0,5мл препарату Lemon Kick на літр води (1:2000) 
і одночасно вимірюйте величину pH.
Впакування 
500мл і 1 літр пляшки.

mega worm. 
additive | substrate complement | 

Навоз червя который стимулирует жизни в почве

Гній хробака який стимулює життя у грунті  

bio supermix.
additive | substrate complement | 

Комплексное питательное вещество для богатой биоты почвы

Комплексна поживна речовина для багатої біоти ґрунту
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Bio Supermix уникальное и очень полное натуральное удобрение. Он сбалансирован 
и включает в себя грибки и бактерий, витамины и минералы, микроэлементы, 
навоз червей и guano peru для оптимального развития растений. Bio Supermix дает 
богатую почву и увеличивает устойчивость растений.

Использование
Земля: 1 литр на 10 - 20 м2. Земля для гошкпв: 25 - 50 литров на 1000 литров почвы.

Упаковка 
1, 5 и 25 литров горшки/ведра/мешки. 

Bio Supermix є унікальне і дуже повне натуральне добриво. Він збалансований і 
включає в себе грибки і бактерій, вітаміни і мінерали, мікроелементи, гній черв’яків 
і guano peru для оптимального розвитку рослин. Bio Supermix дає багатий грунт і 
збільшує стійкість рослин.

Використання
Грунт: 1 літр на 10 - 20 м2. Грунт для горщиків: 25 - 50 літрів на 1000 літрів ґрунту 
для кімнатних культур.

Впакування 
1, 5 і 25 літрів горщики/відра/мішки.

Mega worm природный улучшитель почвы на основе растительных остатков. 
Это обеспечивает оптимальный баланс в почве, так что растение может расти и 
процветать. Mega Worm имеет очень высокое содержание органических веществ: 
он содержит различные микроэлементы, ферменты и минералы, такие как Mycor-
rhiza и Trichoderma. Они защищают и питают растения.
Использование
Земля: 1 литр на 3 - 5 м2. Земля для гошкпв: 100 - 200 литров на 1000 литров почвы.
Yпаковкa
1, 5 и 25 литров горшки/ведра/мешки. 

Mega worm природний покращувач грунту на основі рослинних залишків. Це 
забезпечує оптимальний баланс у грунті, так що рослина може рости і процвітати. 
Mega Worm має дуже високий вміст органічних речовин: він містить різні 
мікроелементи, ферменти і мінерали, такі як Mycorrhiza та Trichoderma. Вони 
захищають і живлять рослини.
Використання
Грунт: 1 літр на 3 - 5 м2. Грунт для горщиків 100 - 200 літрів на 1000 літрів ґрунту 
для кімнатних культур.
Впакування 
1, 5 і 25 літрів горщики/відра/мішки.
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bat guano.
additive | substrate complement | 

Навоз летучих мышей для лучшего запаха и вкуса

Гній кажанів для кращого запаху та смаку 

perlite.
additive | substrate complement | 

Для аэрации субстрата и лучшего дренажа

Для аерації субстрату та кращого дренажу

Perlite это вулканическая порода, которая создает легкий субстрат для лучшего 
дренажа. Используйте perlite для улучшения структуры почвы. Перлит широко 
применяется. Он имеет постоянное качество, очищенный от бактерий и 
обеспечивает идеальное соотношение между водой и воздухом. Перлит 
стимулирует развитие корневой системы и обеспечивает высокие темпы роста. 
Perlite имеет знак качества RHP.

Использование
Смешайте 5 - 35% перлита с землей.

Упаковка 
70 литров мешки.

Perlite це пухка вулканічна порода, яка створює  легкий субстрат для  кращого 
дренажу. Використовуйте perlite для поліпшення структури грунту. Перліт широко 
застосовується. Він має постійну якість, очищений від бактерій і забезпечує 
ідеальне співвідношення між водою та повітрям. Перліт стимулює розвиток 
кореневої системи і забезпечує високі темпи зростання. Perlite має знак якості RHP.

Використання
Змішайте 5 - 35% перліту з землею.

Впакування  
70 літрів мішки.

Bat Guano или чистый навоз летучей мыши является наиболее сбалансированным 
удобрением, которое предлагает природа. Bat Guano стимулирует образование 
корней и жизни в почве, способствует здоровому росту и цветению и обеспечивает 
отличный запах и вкус.

Использование
Земля: 20 литр на 100 м2. Земля для гошкпв: 50 литров на 1000 литров почвы.

Упаковка
1, 5 и 25 литров горшки/ведра/мешки. 

Bat Guano або чистих гній кажана є найбільш збалансованим добривом, що 
пропонує природа. Bat Guano стимулює утворенню коренів і життя у грунті, сприяє 
здоровому росту і цвітінню та забезпечує відмінний запах і смак.

Використання
Грунт: 20 літр на 100 м2. Грунт для горщиків: 50 літрів на 1000 літрів ґрунту для 
кімнатних культур.

Впакування 
1, 5 і 25 літрів горщики/відра/мішки.

seeding & cutting soil.
start

Начало здорового роста семян и отростков

Початок здорового росту насіння та відростків
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Seeding & Cutting Soil представляет собой взвешенную смесь почвы, которая 
очень подходит для чувствительных черенков и семян. Это тонкая и однородная 
смесь на основе торфа и песка. Seeding & Cutting Soil имеет очень низкое значение 
EC и оптимальную стоимость рН для прорастания семян. Он содержит хорошо 
сбалансированное питания, чтобы корни растений развивалось более быстрее.

 подходит для чувствительных черенков и семян. 
 быстрое и сильное развитие корней.

Состав 
Белый торф, черный торф, волокнистый торф, guano peru, мергель.

Упаковка
25 литров мешки.

Советы от Plagron
 Seeding & Cutting Soil есть идеальное сочетание для начала выращивания.
 Комбинируйте Seeding & cutting soil с Seedbooster Plus для черенков которые 
 тяжело укореняются.
 Мучнистая текстура этой смеси делает пересадку растений легче.

Seeding & Cutting Soil являє собою зважену суміш грунту, яка дуже підходить для 
чутливих живців та насіння. Це тонка і однорідна суміш на основі торфу і піску. 
Seeding & Cutting Soil має дуже низьке значення EC та оптимальну вартість рН 
для проростання насіння. Він містить добре збалансований живлення, щоб коріння 
рослин розвивалося більш швидше.

 підходить для чутливих живців та насіння.
 швидкий та сильний розвиток коріння.

Склад
Белій торф, чорний торф, торф’яні волокна, guano peru, мергель.

Впакування  
25 літрів мішки.

Поради від Plagron
 Seeding & Cutting Soil є ідеальне поєднання для початку вирощування.
 Комбінуйте Seeding & Cutting Soil з Seedbooster Plus для живців які тяжко   
 укоріняються.
 Борошниста текстура цієї суміші робить пересадку рослин легшою.
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seedbox. 
start

Комплект для безопасного прорастания семян

Повний комплект для надійного проростання насіння

Seedbox является идеальным стартовым пакетом для каждого производителя. 
Каждый набор содержит лоток семян с прозрачной крышкой, 12 пробников 
зародышей а также уникальный от Plagron Seedbooster. Следуйте четкой 
инструкции на вашем языке. Ваши семена будут прорастать и превращаться в 
идеальныe растений. 

Секрет этого пакета является Seedbooster. Этот стимулятор имеет защитный анти-
гниения фермент, который мягко проникает даже в тяжелыe семяна. Этим семяна 
стимулируются к прорастанию. Даже зрелые семена прорастают быстро и удобно. 
Через несколько дней будет уже виден результат. Seedbooster также обеспечивает 
однородный рост растений. 

Упаковка 
Лоток для выращивания.
12 пробников зародышей.
250мл Seedbooster.
Включает Инструкции на 12 языках.

Советы от Plagron
 Лоток для выращивания многоразовый для использования с Seeding & Cutting   
 Soil и Seedbooster Plus.
 Положите термометр в лоток для выращивания для наиболее точного   
 измерения.
 Обратите внимание чтобы росток не просох.

Seedbox є ідеальним стартовим пакетом для будь-якого культівніка. Кожен набір 
містить лоток насіння з прозорою кришкою,12 пробників зародків плодоносіння а 
також унікальний від Plagron Seedbooster. Дотримуйтесь чіткої інструкції на вашій 
мові. Ваші насіння будуть проростати і перетворюватися в ідеальних рослин.

Секрет цьoго пакету є Seedbooster. Цей стимулятор має захисний анти-
гниття фермент, який м’яко проникає навіть до найважчих насінь. Цим насіння 
стимулюються до проростання. Навіть зрілі насіння проростають швидко і зручно.
Через кілька днів буде вже видно результат. Seedbooster також забезпечує 
однорідний рiст рослин.

Впакування 
Лоток для вирощування. 
12 пробників зародків плодоносіння.
250мл Seedbooster.
Включає Інструкції на 12 мовах.

Поради від Plagron
 Лоток для вирощування багаторазовий для використання з Seeding & Cutting   
 Soil і Seedbooster Plus.
 Покладіть термометр у лоток для вирощування для найбільш точнішого   
 вимірювання
 Зверніть увагу щоб паростоки не просохли.
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У вас есть вопросы о продукте, его использование или общие вопросы 
культивирования? Посмотрите наш сайт в интернете. Вы не можете 
найти ответ на ваш вопрос? Не стесняйтесь связаться с нашей 
службой поддержки. Наши специалисты всегда готовы помочь.

 servicedesk@plagron.com
 
Всесторонний вебсайт
На нашем сайте вы найдете много информации о культивировании, 
а также четко организованную и оснащенную красивой графикой и 
вдохновляющими видео. На сайте вы можете быстро найти продукты 
и советы к ним и вопросы, которые часто задаются связанные с 
продуктом. На сайте есть интерактивный форум, где вы можете войти 
в контакт с другими культивникамы, а также высказать свое мнение 
о продуктах Plagron. Регулярно заходите на наш сайт чтобы узнать 
наши последние новости о Plagron, ознакомиться с продуктами и 
общим культивированием . И не забывайте о нашей страници в Face-
book где вы можете найти дополнительные советы и рекомендации:  
facebook.com/plagron

Гарантия Качества
Plagron гарантирует высокое качество продукции с постоянным 
составом. Таким образом, наша продукция сертифицирована 
независимыми уполномоченными органами. Большинство продуктов 
от Plagron имеют СЕ-сертификат (Conformite Europeenne). Все эти 
продукты соответствуют регулированию CE.889/2008 и 2003/2003. 
Кроме того  все биологические продукты от Plagron сертифицированы 
Control Union. Наши субсртракты имеют частично сертификат. Вы 
узнаете эти продукты по CU или RHP логотипам на упаковке. Все 
сертифицированные продукты прошли подробное тестирование, 
подготовленное независимым институтом.

Plagron является зарегистрированным товарным знаком и 
зарегистрированная марка компании Bertels BV

У вас є запитання про продукт, його використання або загальні питання 
культивування? Подивіться наш сайт в інтернеті . Ви не можете знайти 
відповідь на ваше запитиння? Не соромтеся зв’язатися з нашою 
службою підтримки. Наші фахівці завжди готові допомогти.

 servicedesk@plagron.com
 
Всеосяжний сайт
На нашому сайті ви знайдете багато інформації про культивування ,а 
також  чітко організовану і оснащену гарною графікою і надихаючими 
відео. На сайті ви можете швидко знайти продукти і поради до них 
та питання ,які часто задаються  пов’язані з продуктом. На сайті 
є інтерактивний форум, де ви можете увійти в контакт з іншими 
культивниками, а також висловити свою думку про продукти 
Plagron. Регулярно заходьте на наш сайт щоб ознайомитись з нашими 
останіми новинами про Plagron, нашими продуктами і загальним 
культивуванням. І не забувайте про нашу сторінку в Facebook де ви 
можете знайти додаткові поради і рекомендації: facebook.com/plagron

Гарантія якості 
Plagron гарантує високу якість продукції з їх постійним складом. Таким 
чином, наша продукція сертифікована незалежними уповноваженими 
органами.Більшість продуктів від Plagron мають СЕ-сертифікат 
(Conformite Europeenne). Всі ці продукти відповідають регулюванню 
CE.889/2008 і 2003/2003. Крім того всі біологічні продукти від 
Plagron сертифіковані Control Union .Наші субсртракти  мають частково 
сертифікат. Ви впізнаєте ці продукти за CU або RHP логотип на 
упаковці. Всі сертифіковані продукти пройшли докладне тестування, 
підготовлене незалежним інститутом.

Plagron є зареєстрованим товарним знаком та зареєстрована марка 
компанії Bertels B.V.
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