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Giver dine rødder den fordel, der kræves 
til eksplosiv vækst

Maksimer planteetablering og 
rodudvikling

Genbrug af vækstmedier med en 
overlegen blanding af enzymer

Højraffi neret mineralgødning til 
jorddyrkede planter

Afbalanceret hydroponisk gødning 
af høj kvalitet til at understøtte alle 
vækststadier

Biostimulant uden lige, mester over 
alle udbytteboostere (forbedret 
stabilitet) 

Unikt fosfor- og kaliumforhold for at 
være et skridt foran alle andre fosfat- 
og kaliumstilsætningsstoffer

Tilsætningsstof designet til at 
forstærke og initiere blomstrende 
receptorer

Forbedring af næringsstofoptagelse og 
bevægelse af næringsstoffer

Beskytter mod angreb fra sygdomme 
og skadedyr, samtidig med at selve 
plantens struktur styrkes

Tilskynder bevægelsen af auxiner fra 
bladspidsen til rodpunktet

Fremskynder spiring og tilskynder til 
hurtigere roddannelse i stiklinger

Stimulerer ekstra rodvækst
Forøger optagelse og anvendelse af kalium og 
fosfor

Øger modstanden mod f.eks. varmestress, 
skadedyrsinvasion samt risiko for råd eller 
meldug

Nedbryder hurtigt død rodmasse på mikroskopisk 
niveau og frigiver fastlåste næringsstoffer fra dødt 
stof tilbage til planten

Faciliterer mange vigtige plantefunktioner, 
herunder produktionen af   klorofyl

En naturlig enzymatisk formel, der tillader genbrug 
af medier gennem enzymer, som nedbryder 
efterladte bakterier

Højt forædlet calcium- og magnesiumkilde til 
planter

Skaber væsentligt forbedret cellevægsstyrke, 
der giver grundlag for en stærk, sund udvikling 
og maksimal miljøresistens

Alle de samme fordele som Sumo Boost, men 
med forbedret stabilitet for os, der bruger aktive 
hydrosystemer

Planteeffektiviteten maksimeres, mens kvalitet, 
aroma og smag forbedres via øget produktion af 
æteriske olier

Stimulerer bevægelsen af calcium til frugten 
og blomsterne, hvilket fører til forbedringer i 
kvaliteten efter høst

Øger produktion af sekundære metabolitter 
såsom harpikser og aromaforbindelser

Leveres klar til brug. Ingen blanding eller pH-
justering påkrævet

Øger vandoptagelse og plantemetabolisme for 
at forbedre udbytte og kvalitet

Stimulerer øget antal blomstringssteder med 
op til 5 % 

Skaber eksplosiv rodvækst i alle former 
for medier

Fører til massivt øget vækst og i sidste 
ende bedre udbytte

A&B-formuleringen med 
kokosnæringsstof, der bogstaveligt 
talt er lysår foran alle andre

PRODUKTER TIL EN GOD START 
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Med eksklusive ingredienser:

Næringsstofrækkevidde

Udbytteforbedring i sidste øjeblik - 
slip dragen løs

Fremskynder plantens modning

Stimulerer bevægelsen af calcium til 
frugten og blomsterne, hvilket fører til 
forbedringer i kvaliteten efter høst

Øger produktion af sekundære 
metabolitter såsom harpikser og 
aromaforbindelser
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for alt om SHOGUN, besøg:
www.shogunfertilisers.com

Lær mere

Vandingsvideoer

Find tutorials 

Personlig gødningsoversigt

100 % FRI FOR PLANTEVÆKSTREGULATORER (PGR), 100 % SIKKER. 
Hos Shogun Fertilisers bruger vi aldrig Paclobutrazol, Daminozide eller andre forbudte 
plantevækstregulatorer i vores produkter.  


