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Pro explozivní růst vašich kořenů

Optimální koncentrace mikroživin 
pro zdravý vývoj mladých rostlin

Powerhouse na recyklaci 
pěstebních substrátů se skvělou 
směsí enzymů

SHOGUN Samurai Terra je vysoce 
kultivovaná minerání výživa
pro rostliny pěstované v zemině

Vyvážená vysoce kvalitní hydroponická 
výživa, která podporuje všechny fáze 
růstu

Výkonný biostimulant, kterému se 
nic nevyrovná

Bleskové vylepšení úrody 
v posledním týdnu kvetení

Výkonný biostimulant s vylepšenou 
stabilitou pro použití v aktivních 
hydrosystémech (stabilní až 14 dní)

Optimální poměr draslíku a fosforu 
pro maximální potenciál květů

Kombinace jedinečných přísad 
určených ke zvýšení úrodnosti plodiny a 
její hmotnosti

Zlepšuje absorpci a distribuci živin v 
rostlině

Chrání a posiluje vaše rostliny před 
útoky chorob i škůdců a zároveň 
posiluje samotnou stavbu rostliny

Urychluje klíčení

Podporuje rychlejší tvorbu kořenů

Stimuluje rychlejší růst kořenů
Podporuje mnoho klíčových rostlinných funkcí 
včetně produkce chlorofylu

Bezkonkurenční koncentrace silikonového 
produktu

Zlepšuje absorpci živin Vysoce kultivovaný rostlinný zdroj vápníku a 
hořčíku

Pomáhá tlumit/snižovat kolísání pH roztoku

Stimuluje produkci sekundárních metabolitů 
a produkci esenciálních olejů v rostlinách

Stimuluje růst, fotosyntézu, úrodnost, 
absorpci vody a živin a aktivitu enzymů

*Dostupné pouze v UK

Zvyšuje produkci sekundárních 
metabolitů, např. rostlinné pryskyřice 
a aromatických složek

Urychluje zrání a zvyšení obsahu 
vápníku vede ke zlepšení kvality po 
sklizni

Emulzní koncentrát složený z přírodní 
sloučeniny zvané triakontanol a rostlinného 
extraktu udržitelně získávaného z jižního 
Atlantiku

Cílená výživa pro reprodukční fázi plodin

Zvyšuje produkci plodů a květů vaší rostliny
Stimuluje zvýšený počet květů až o 5 %

Dodává se k okamžitému použití. Není 
nutné ředit a ani upravovat pH

Vytváří komplexní a efektivní strukturu 
kořenů pro maximální účinnost 
absorpce živin

Podporuje zdravou, silnou tvorbu bílých 
kořenů

SHOGUN Samurai Coco je dvoudílný 
preparát, který je doslova o 
světelné roky před všemi ostatními
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Více o Shogun najdeš na: 
Shogunfertilisers.com

Hnojiva obsahující exkluzivní přísadySortiment hnojiv

Více informací

Videa

Návody pěstování

Kalkulátor živin

100% bez PGR, 100% bezpečné. At Shogun Fertilisers, we never use Paclobutrazol, Daminozide, or 
any other banned plant growth regulators in our products


