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Ge dina rötter den spetskompetens som 
krävs för explosiv tillväxt

Maximera plantans etablering och 
rotutveckling

Återvinningskraftverk för media med 
en överlägsen blandning av enzymer

Högförädlad mineralgödning för 
jordodlade växter

Balanserad hydroponisk näring av hög 
kvalitet för att främja alla stadier av 
tillväxt

Förbättring av avkastningen i sista 
minuten Släpp ut draken

Tungviktigt biostimulerande medel 
utan motstycke, mästare bland alla 
avkastningshöjande medel (ökad stabilitet). 

Unikt fosfor- och kaliumförhållande som 
överträffar alla andra PK-tillsatser.

Tillsatsmedel som utformats för att 
förbättra och initiera blommande 
receptorer.

Förbättra näringsupptag och translokation 
av näringsämnen.

Skyddar mot angrepp av sjukdomar och 
skadedjur samtidigt som den stärker 
växtens struktur.

Främjar förfl yttningen av auxiner från 
bladspetsen till rotningspunkten.

Snabbare groning och snabbare rotbildning 
i sticklingar.

Stimulerar extra rottillväxt
Ökar upptag och användning av kalium och fosfor.

Ökar motståndskraften mot t.ex. värmestress, 
skadedjursangrepp, sannolikheten för problem 
med röta eller mögel.Bryter snabbt ner mikroskopisk död rotmassa 

och frigör inlåsta näringsämnen från död materia 
tillbaka till växten.

Underlättar många viktiga växtfunktioner, inklusive 
produktionen av klorofyll.

En naturlig enzymbaserad formel som gör det 
möjligt att återanvända media genom att enzymer 
bryter ner kvarvarande bakterier.

Högraffi nerad kalcium- och magnesiumkälla för 
växter.

Skapar avsevärt förbättrad cellväggsstyrka som 
utgör grunden för en stark hälsosam utveckling 
och maximal beständighet mot miljöpåverkan.

Snabbare mognad för plantan.

Stimulerar kalciumförfl yttningen till frukt 
och blommor, vilket leder till förbättrad 
kvalitet efter skörd.

Ökar produktionen av sekundära 
metaboliter, t.ex. växthartser och 
aromföreningar.

Alla samma fördelar som Sumo Boost men med 
förbättrad stabilitet för oss i aktiva hydrosystem.

Anläggningens effektivitet maximeras samtidigt 
som kvalitet, arom och smak förbättras genom 
förbättrad produktion av eteriska oljor.

Stimulerar kalciumförfl yttningen till frukt och 
blommor, vilket leder till förbättrad kvalitet efter 
skörd.

Ökar produktionen av sekundära metaboliter, 
t.ex. växthartser och aromföreningar.

Levereras redo att användas. Ingen blandning 
eller pH-justering krävs.

Ökar vattenupptaget och växtmetabolismen för 
att förbättra avkastningen och kvaliteten.

Stimulerar ökad blomning med upp till 5 %. 

Skapar explosiv rottillväxt i alla typer av 
förökningsmedier.

Leder till kraftigt ökad prestanda och i 
slutändan bättre avkastning.

A&B-formula av kokosnäring som 
bokstavligen är ljusår före alla andra.
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för allt SHOGUN besök:
www.shogunfertilisers.com

Med exklusiva ingredienser:

Näringsområde

Läs mer

Vattenvideor

Hitta handledningar 

Personanpassat gödningsdiagram

100 % PGR-FRI, 100 % SÄKER. 
På Shogun Fertilizers använder vi aldrig paclobutrazol, daminozid eller andra förbjudna 
växttillväxtregulatorer i våra produkter. 


