
prostředí environment
vegetativní
fáze rostliny

plant vegetative phase

poměr 
rate

A:M:B

osobní dávkování
RH t pH EC

h % oC mS A MIKRO B A MIKRO B A MIKRO B

18 70-80
24

22

5,9

0,8 —1,0 semena seeds 3:2:1 150 100 50 120 80 40

1,6 matky mother plants 2:1:1 280 140 140 260 130 130

0,2 čerstvé řízky fresh cuttings 1:1:1 25 25 25 20 20 20

1,2 sazenice young plants 3:2:1 160 100 50 130 80 40

1,4 —1,6 růst grow 3:2:1 240 160 80 210 140 70

12 40 1,7 — * květ bloom 1:2:3 90 180 270 80 160 240

                         * maximální hodnoty EC závisí na genetice;         Indica 1,8    Sativa 2,2
                            maximum value of EC depends on genetics:  

měkká soft tvrdá hard jiný objem:
x . V / 100

V - objem nádoby v litrechvoda water

JungleInDaFeedingChart
COCO, ROCKWOOL x  
HLÍNA soil x/2 ml /100 litrů litres
BUBBLER, NFT x/3

Při pěstování v hlíně použij poloviční koncentraci (x/2) a pro bubbler třetinovou (x/3)

Výsledné EC závisí na kvalitě použité vody, doporučujeme proto používání ECmetru. 
Před použitím důkladně protřepej. Sediment je znakem přírodního produktu 
a zcela se rozpustí v zálivce. Jednotlivé složky nalij postupně do odměřeného 
množství vody a pokaždé důkladně promíchej.

Autokalibrační funkce většinou nastaví pH 5,9. Po namíchání zálivky proveď  
kontrolní měření a v případě potřeby použij přípravky pH-up nebo pH-down. 

Vzhledem ke kvalitě přípravku není potřeba pravidelný ani závěrečný flushing.

Obsahuje kořenový stimulant thiamin. Přidáním stimulantu na stejné bázi dojde  
k předávkování a tím k opačnému účinku.

Nedoporučuje se chemické okysličování zálivky peroxidem vodíku (H
2
0

2
) z důvodu  

degradace biosložek.

For growing in the soil use half concentration (x/2) and for bubbler one-third (x/3)

The reset EC depends on quality of used water, which is why we recommend  
using EC meter. Shake well before using. The sediment is natural product and it 
will completely resolve during watering. The single components pour into the given 
amount of water and every time mix it very well.

The auto-calibration function usually set pH 5,9. After mixing the watering make  
a control and if it is necessary use products pH-up or pH-down. 

To the given quality of the product is not necessary neither regular nor final flushing.

It contains the root stimulant thiamin. By adding the stimulant on the same basis there 
is an overdose and by that opposite effect.

We do not recommend chemical oxidation of watering by hydrogen peroxide (H
2
O

2
) 

because of degradation the biofuels.      


