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Jak używać? 
 

Great White®   

Great White® można stosować na nasiona, sadzonki, w systemach 

hydroponicznych, kokosie lub glebie 

  

NASIONA  

Obtocz nasiona w proszku Great White® w dowolnym momencie procesu 

kiełkowania.  

KLONOWANIE 

Namoczyć podłoże ukorzeniające (krążki, kostki itp.) w roztworze: 

½ łyżeczki (max. 3 g) Great White® na 4,5 L wody do 24 godzin przed 

umieszczeniem w nich sadzonek. Alternatywnie możesz zanurzyć sadzonki 

bezpośrednio w proszku Great White® po zanurzeniu w hormonie 

ukorzeniania.   

SZCZEPKI/ MAŁE ROŚLINY 

Podczas przesadzania w pełni ukorzenionych szczepek, posypać lekko dno otworu przygotowanego na roślinę, proszkiem 

Great White® i umieść korzenie bezpośrednio na tym proszku. 

HYDROPONIKA 

Użyj maksymalnie. 5g Great White na 45 litrów wody. 

Ilość suchego Great White® Ilość wody 

1 łyżeczka 5g 35   L 

2 łyżeczka 10g 70  L 

3-4 łyżeczki 15 – 20 g 175 L  

... … … 

 

PODLEWANIE ROŚLIN 
Przygotowanie roztworu do podlewania: 5g na 8 L wody*. Podlewać roślinę 30 ml roztworu na każdy 1l podłoża w 

donicy.POWTARZAĆ PROCES CO 2-3 TYGODNIE DLA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW. 

Rozmiar doniczki Ilość przygotowanego roztworu* z Great White  

1l 30 ml   

11l 330 ml  

14l 420 ml  

… … 

 

 UWAGA! NIE WDYCHAĆ PODCZAS APLIKACJI. CHRONIĆ OCZY I USTA.  
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Orca®
  

Orca® można stosować na nasiona, sadzonki, w systemach 

hydroponicznych, kokosie lub glebie 

  

NASIONA    

Użyj 1-2 krople na nasionko. 

KLONOWANIE  

Moczyć podłoże startowe (kostki itp.) w Orca® w ilości  

1-3 ml na 4 L wody przez maksymalnie godzinę. Orca® może być 

również stosowany w roztworze do wstępnego namaczania.  

 

HYDROPONIKA 

Używaj 5 ml na 35 L wody przy każdej zmianie zbiornika od początku 

do końca. 

 

Ilość wody  Ilość produktu Orca®  

35 L 5 mL  

70 L  10 mL  

140 L 20 mL  

175 L  50 mL  

… … 

  

PODLEWANIE (ziemia, kokos) 

Do podlewania roślin użyj 1-5 ml produktu na 4 l wody. 

UWAGA! NIE STOSOWAĆ W POŁĄCZENIU Z PŁYNNYM TLENEM.  
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Jellyfish®  
Używaj Jellyfish® do przesadzania I ukorzeniania sadzonek.  

  

Wymieszaj 5g Jellyfish z 450 ml wody. Mieszaj przez około 30 

sekund i odstaw na 5 minut od czasu do czasu mieszając. 

W powstałej zawiesinie zanurz cały system korzeniowy rośliny na 

5 sekund i umieść roślinę w swoim podłożu (glebie lub kokosie). 

*Wykorzystaj roztwór maksymalnie do 48 godzin.  

 

Aby ułatwić aplikację, lekko odkurzyć ziemię i umieścić korzenie 

bezpośrednio na wierzchu. Żel wchłonie wodę i zmniejszy szok 

przeszczepowy. 

 

Great White Granular 1®   

Stosuj na warzywa, owoce, kwiaty, krzewy i drzewa. 

  

PRZESADZANIE  

Rozsyp około 7g produktu  na 1 litr podłoża, na dnie otworu do 

sadzenia i wokół korzeni podczas zasypywania. 

 

MIESZANKA Z PODŁOŻEM    

Wymieszaj 150g produktu z 50L gleby/kokosu. 

  

ROŚLINY W TRAKCIE WZROSTU 

Wykonaj w podłożu 2-3 głębokie otwory i kilka mniejszych (5-6) w 

pobliżu systemu korzeniowego rośliny (uważając aby go nie 

uszkodzić). Do każdego z nich wsyp około 5 g (łyżeczkę) produktu.  

 

 

 

& 



  

  

www.MOKOGROW.pl  | ul. Dominikańska 9/11, WARSZAWA | 579 978 842 

 

 
Myco Chum® 
Myco Chum to wysokiej jakości mikrobiologiczna żywność 

zawierająca doskonałą mieszankę melasy, emulsji ryb, płynnych 

wodorostów, kwasów huminowych i składników odżywczych. 

Użyj Myco Chum od początku do końca, aby zakończyć, aby 

zoptymalizować wynik. Nadaje się do gleby, kokosu oraz upraw 

hydroponicznych. 

 
Wymieszaj 5 - 15 ml (1 łyżeczka) na 4L, aby dodać pożywkę dla 
rośliny podczas każdego podlewania. 
 
Nie przekraczaj zalecanej dawki! 
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