67 rádce
P¯irozená v˝ûiva vodních rostlin

• SvÏteln˝ zdroj

• Oxid uhliËit˝

• Minerály

Vodní rostliny plní v akváriu
Musíme proto peËovat
o jejich p¯irozenou
“v˝ûivu”.
Co je d˘leûitÈ:

Světelný zdroj
Nezbytn˝ pro fotosyntÈzu,
p¯i kterÈ rostlina
spot¯ebovává oxid uhliËit˝
(str. 4)

Oxid uhličitý (CO2)
D˘leûit˝ pro stavbu tÏla rostlin
a k odbourávání ökodliv˝ch látek
(str. 6)

Minerální živiny
Jsou p¯ijímány ko¯enov˝m
systÈmem a povrchem list˘
(str. 14)
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životně duležité úlohy
éivot v akváriu bez vodních
rostlin pouze skomírá.

Rostliny tvo¯í spolu s bakteriemi dna
v˝konn˝ Ëistící systÈm. Rostliny zpracovávají amonium a nitráty, kterÈ vznikají mimo
jinÈ z rybích v˝kal˘, a tím zbavují vodu
ökodlivin. KromÏ toho rostliny spot¯ebovávají ûiviny d˘leûitÈ pro r˘st ¯as a tím brání
jejich öí¯ení. P¯i fotosyntÈze spot¯ebovávají rostliny oxid uhliËity jako ûivinu a uvolÚují
do vody kyslík. Ten je ûivotnÏ d˘leûit˝ pro
akvarijní ryby.
Rostliny poskytují rybám mnoho úkryt˘ a
tím p¯edcházejí vzniku stresov˝ch situací.
Pro malÈ rybky je hust˝ porost rostlin ûivotnÏ d˘leûit˝, schovávají se v nÏm p¯ed
neustále hladov˝mi vÏtöími kolegynÏmi.
Pouze hustÏ osázenÈ akvárium vytvá¯í iluzi
exotickÈho vodního svÏta.
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Zdroj světla
Aby mohly rostliny v akváriu existovat,
pot¯ebují stejnÏ kvalitní zdroj svÏtla jak˝
mají v p¯írodÏ. P¯i fotosyntÈze vytvá¯í rostliny z oxidu uhliËitÈho (CO2) a vody uhlohy-

dráty (= cukry). Tyto pot¯ebují dále pro sv˘j
r˘st. Odpadním produktem fotosyntÈzy je
kyslík, kter˝ se uvolÚuje do vody a je ûivotnÏ d˘leûit˝ pro kaûd˝ akvarijní biotop.
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Ne kaûdÈ svÏtlo je vhodnÈ. V p¯írodÏ si
rostliny vybírají pouze nÏkterÈ typy zá¯ení
z celkovÈho spektra sluneËního zá¯ení.
Proto musíme rostlinám do akvária dodávat správnÈ svÏtlo v dostateËnÈ intenzitÏ.
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Pro tyto úËely nabízí sera speciální akvarijní
zá¯ivkovÈ trubice sera plant color, kterÈ v
kombinaci s ostatními sera zá¯ivkami
dokáûí optimálnÏ osvÏtlit vöechny typy
akvárií. SvÏtlo ze zá¯ivky sera plant color je
ËervenomodrÈ, sv˝m spektrem posiluje

p¯irozenÈ vybarvení ryb i rostlin, v˝znamnÏ
podporuje fotosyntÈzu a tím zajiöùuje
zdrav˝ r˘st rostlin. KromÏ toho zv˝razÚuje
zá¯ivka sera plant color exotick˝ vzhled
vaöeho akvária.
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CO2 – plyn, díky kterému rostliny rostou
Jsou-li rostliny v akváriu správnÏ osvÏtlenÈ, musíme se
nutnÏ postarat o dostateËn˝ p¯ísun CO2 do vody. Neboù
pouze p¯i dostateËnÈ koncentraci CO2 mohou rostliny p¯i
fotosyntÈze vytvo¯it dostatek organick˝ch slouËenin
nutn˝ch pro zdrav˝ r˘st.
Oxid uhliËit˝ (CO2) je “odpadním produktem” d˝chání lidí i
zví¯at. CO2 vydechovan˝ rybami je dostaËující pouze v
akváriích s mal˝m poËtem pomalu rostoucích rostlin.
VÏtöinou je vöak v akváriích nedostatek p¯írodního CO2.
KromÏ toho CO2 z akvarijní vody rychle uniká. Zp˘sobuje to
rychlÈ proudÏní vody u vzduchovacích kamen˘ nebo u
v˝tok˘ z filtr˘.
kyslík (O2)
BujnÏ rostoucí rozmanit˝ porost v akváriu, mimo jinÈ
nezapomínejte na rychle rostoucí rostliny, vyûaduje
dostateËn˝ p¯ísun CO2. Bez p¯idávání CO2 se Ëasto rostlinám v˘bec neda¯í, ryby pak mají málo kyslíku, hodnota pH
se m˘ûe neustále zvyöovat a je pravdÏpodobnÈ, ûe se
p¯emnoûí öneci. CO2 totiû rozpouötí vápník, öneËí ulity jsou
k¯ehkÈ a mnoho druh˘ ryb si na nich rádo pochutná. »ím
lÈpe rostliny rostou, tím více ûivin d˘leûit˝ch pro r˘st ¯as
spot¯ebují, takûe tÈmÏ¯ odpadá práce s jejich obtíûn˝m
odstraÚováním.
Vedle toho má CO2 jeötÏ dalöí pozitivní úËinky na akvarijní
biotop. CO2 stabilizuje uhliËitanovou tvrdost, sniûuje a stabilizuje pH na pot¯ebnÈ hodnotÏ.

oxid uhliËit˝
(CO2)

Podle pÏstovan˝ch druh˘
rostlin se mÏní pot¯eba
CO2. Pomalu rostoucí rostliny spot¯ebují vÏtöinou jen
velice málo CO2 (nap¯.
Anubias). Rychle rostoucí
rostliny jako nap¯. velmi
hezká Cabomba aquatica
nebo dekorativní Nymphaea lotus mají velmi
vysokou spot¯ebu CO2.
Zdrav˝ akvarijní biotop
vyûaduje rychle rostoucí
rostliny, proto je pravidelnÈ hnojení s CO2 tak
d˘leûitÈ.

Anubias barteri
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Cabomba aquatica

Nymphaea lotus

sera CO2-Start

CO2

CO2

CO2

CO2

minerály

sera CO2-hnojící systÈm pro malá akvária
sera CO2-Start obsahuje sera CO2-difúzní reaktor a tablety
sera CO2-Tabs plus.
P¯i rozpuötÏní tablet sera CO2-Tabs plus se kromÏ CO2
uvolÚují do vody stopovÈ prvky a dalöí aktivní látky.
Nap¯íklad minerály se okamûitÏ rozpustí a rozpt˝lí se po
celÈm akváriu. UvolnÏn˝ CO2 proniká pomalu a plynule stÏnami speciálního plastu sera CO2-difúzního reaktoru.
Rostliny tak mohou optimálnÏ vyuûívat ûiviny, kterÈ se z
tablety uvolÚují mnoho hodin.
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sera CO2-hnojící systém
sera plnÏ automatizovan˝ p¯ísun CO2:
sera CO2-technika vám nabízí v˝hodnou
moûnost jak nastartovat CO2-hnojící systÈm na principu stavebnice a rozvÈst ho aû
k elektronicky ¯ízenÈmu CO2-systÈmu.

1

2

3
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sera CO2-hnojící systÈm vám nabízí jistotu
pravidelnÈho
dávkování
správnÈho
mnoûství CO2. JednotlivÈ komponenty sera
CO2-techniky m˘ûete integrovat do vaöeho
stávajícího systÈmu.

1 sera CO2-tlaková láhev
sera CO2-redukËní ventil
sniûuje tlak plynu na poûadovanou hodnotu.

2 seramic CO2-¯ídící jednotka

4 sera pH-elektroda
5 sera T-kus
6 sera CO2-dlouhodob˝ indikátor
k permanentní kontrole obsahu CO2.

kontroluje a ¯ídí dávkování CO2. Stabilizuje hodnotu pH v akváriu.

3 sera CO2-reaktor
rozpouötí 100% plynu CO2 v akvarijní
vodÏ.

5
4
6
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sera CO2-hnojící systém
sera CO2-Basis-Set
k p¯ipojení na kaûdou tlakovou láhev s
odpovídajícím redukËnÌm ventilem
• sera CO2-reaktor s integrovan˝m poËítadlem bublin
• sera T-kus
• sera CO2-dlouhodob˝ indikátor
• propojovací hadiËky
• p¯ísavky a Ëistící kartáËek

sera CO2-hnojící systÈm
kompletní sada pro mechanicky ¯ízenÈ
hnojení CO2
• vybavení jako u sera CO2-Basis-Set
• navíc sera CO2-tlaková láhev a sera CO2redukËnÌ ventil. K dostání ve dvou
provedeních pro vnit¯ní resp. venkovní
ventily.

seramic CO2-¯ídící jednotka
pro plnÏautomatickÈ elektronickÈ ¯ízení
seramic CO2-¯ídící jednotka kontroluje
dávkování CO2 a zajiöùuje stabilní hodnotu
pH v akváriu. Poûadovaná hodnota pH
m˘ûe b˝t kdykoliv exaktnÏ nastavena.
seramic CO2-¯ídící jednotka porovnává nastavenou hodnotu pH se skuteËnou hodnotou. Rozdíl je automaticky vyrovnáván
p¯idáváním CO2. Sada obsahuje:
• seramic CO2-¯ídící jednotku s p¯ipojenÌm
do sÌtÏ
• integrovan˝ magnetick˝ ventil
• sera pH-elektrodu
• nástÏnn˝ drûák a p¯ísavky
• 3 m hadiËek
• kalibraËní roztoky pH

10

jednotlivÈ
Ëásti

sera CO2-tlaková láhev
Tlaková láhev pro opakovanÈ pouûití k
dostání ve dvou provedeních:
s vnit¯ním ventilem:
Nejvyööí kvalita díky chránÏnÈmu ventilu,
kter˝ je uvnit¯ láhve.
s venkovním ventilem:
S pojistkou proti p¯etlaku, venkovním ventilem, ruËním koleËkem a ochrann˝m
drûákem (cage). SnadnÈ opakovanÈ plnÏní
díky standardnímu ventilu.

sera CO2-redukËni ventil
Vysok˝ tlak v tlakov˝ch lahvích (cca 50 bar)
je sníûen na 0,5 – 1 bar. Precizní redukËní
ventil s uölechtilÈ masivní mosazi s integrovan˝m jehliËkov˝m ventilem a manometrem pracovního tlaku. Sniûuje vysok˝
tlak v lahvích p¯esnÏ na nastaven˝ pracovní tlak. K dostání ve dvou provedeních pro
vnit¯ní resp. venkovní ventily. K p¯ipojení
na sera CO2-tlakovÈ láhve a vöechny bÏûnÈ
láhve.
sera CO2-redukËní ventil pro venkovní ventily je navíc vybaven manometrem pro
mÏ¯ení tlaku v láhvi.
sera CO2-redukËní ventil smí b˝t nasazen
pouze na urËenÈ typy lahví (buÔ s
vnit¯ním nebo s venkovním ventilem).

sera CO2-reaktor
Díky sera CO2-reaktoru s vestavÏn˝m poËítadlem bublin se plyn v akvarijní vodÏ rozpustí na 100%. Nad hladinou vody
nez˘stane ûádn˝ nevyuûity plyn.
K p¯ipojení na vodní Ëerpadlo nebo na
vnÏjöí filtr:
sera CO2-reaktor s integrovan˝m poËítadlem bublin urËen˝ pro akvária do 400 l je
vybaven: T-kusem, 50 cm hadiËkou a
zpÏtn˝m ventilem.
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sera CO2-magnetick˝ ventil 2 W
Magnetick˝ ventil je p¯ipojen mezi tlakov˝
ventil a následující CO2 p¯ístroje, slouûí k
automatickÈmu p¯eruöení pr˘toku CO2.
Vypnutí CO2 se doporuËuje p¯edevöím v
noci resp. pokud není akvárium osvÏtlenÈ,
protoûe rostliny ve tmÏ nespot¯ebovávají
ûádn˝ CO2. sera CO2-magnetick˝ ventil
m˘ûe b˝t p¯ipojen na jakÈkoliv bÏûnÈ spínací hodiny.

sera pH-elektroda
sera pH-elektroda je vybavena BNC
zástrËkou s 1,5 m kabelem. M˘ûe b˝t p¯ipojena na seramic CO2-¯ídící jednotku a vöechny bÏûnÈ p¯ístroje pro mÏ¯ení pH s BNC
konektorem.

sera CO2-dlouhodob˝ indikátor
PermanentnÏ zobrazuje obsah CO2 v
akváriu.
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Dalöí sera CO2-doplÚky
sera CO2-tlaková láhev 500 g
s vnit¯nÌm ventilem
kód zboûí 8010

sera CO2-adaptÈr
s venkovním ventilem
kód zboûí 8032

sera CO2-tlaková láhev 500 g
s venkovním ventilem
kód zboûí 8031

sera CO2-ËistÌcÌ kart·Ë
kód zboûí 8019

sera CO2-tlaková láhev 2 kg
s venkovním ventilem
kód zboûí 8014

sera CO2-hadiËka 4/6
speciální pevná hadice
kód zboûí 8022

sera “O”-krouûek
k CO2-redukËnÌmu ventilu
kód zboûí 8016

sera vodní hadice 6/8
kód zboûí 8026

sera CO2-plnicÌ adaptÈr
pro lahve s vnit¯nÌm ventilem
kód zboûí 8020

sera redukËní díl 10-6
kód zboûí 8024

sera CO2-drûák na tlakovou láhev
pro 500 g lahve
kód zboûí 8021

sera T-kus
2 x 12/16, 1 x 6/8
(regulovatelnÈ)
kód zboûí 8027

sera “O”-krouûek
pro propojku na plnÏní tlakovÈ
láhve (kód zboûí 8020)
kód zboûí 8023

sera T-kus
2 x 16/22, 1 x 6/8
(regulovatelnÈ)
kód zboûí 8028

sera zpÏtn˝ ventil
kód zboûí 8818
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Minerální látky
Jsou pro rostliny nepostradatelné:
Hlavní ûiviny (makroelementy):
TÏchto prvk˘ pot¯ebují rostliny relativnÏ
velkÈ mnoûství:
•
•
•
•
•
•

dusík (N)
fosfor (P)
síra (S)
draslík (K)
vápník (Ca)
magnesium (Mg)

Dusík je rostlinami p¯ijímán ve formÏ nitrátu (NO3) nebo amonia (NH4+) a kromÏ jinÈho
slouûí k v˝stavbÏ aminokyselin a následnÏ
bílkovin. Fosfor (P) je p¯ijímán jako fosfát
(PO43-) a hraje d˘leûitou roli v energetickÈm
cyklu kaûdÈ ûijící buÚky. Nitrát i fosfát jsou
díky vyluËování ryb v akváriu vÏtöinou ve
více neû dostateËnÈm mnoûství a p¯i p¯íliö
vysok˝ch koncentracích podporují r˘st ¯as.
Tyto látky proto nejsou obsaûeny v hnojivech sera.
Dalöí hlavní ûiviny síra (S), draslík (K), vápník
(Ca) a magnesium (Mg) jsou pot¯ebnÈ
kromÏ jinÈho pro Ëetnost enzymatick˝ch
reakcí (nap¯. fotosyntÈza, v˝mÏna látek a
tím r˘st). Pokud tyto látky chybí, m˘ûete
pozorovat povadlost rostlin a ûloutnutí
list˘.
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dusík (N)
fosfor (P)
síra (S)
draslík (K)
vápník (Ca)
magnesium (Mg)

Vodní rostliny pot¯ebují rozdílnÈ mnoûství
r˘zn˝ch minerálních látek. Tyto látky
rozdÏlujeme do 2 skupin:

StopovÈ prvky (mikroelementy):
ûelezo (Fe)
mÏÔ (Cu)
mangan (Mn)
zinek (Zn)
bor (B)
molybden (Mo)
vanad (V)

TÏchto prvk˘ pot¯ebují rostliny malÈ aû
velmi malÈ mnoûství. P¯esto jsou stopovÈ
prvky stejnÏ tak d˘leûitÈ jako hlavní ûiviny.
Hlavní stopovÈ prvky jsou:
• ûelezo (Fe)
• mÏÔ (Cu)
• mangan (Mn)
• zinek (Zn)
• bor (B)
• molybden (Mo)
• vanad (V)
éelezo je souËástí enzymu tvo¯ícího chlorofyl, zatímco chlorofyl samotn˝ ûádnÈ
ûelezo neobsahuje, zato obsahuje magnesium. Nedostatek ûeleza se projeví takÈ
ûloutnutím list˘ (chybí chlorofyl). Molybden umoûÚuje d˘leûitÈ zhodnocení nitrátu. Tím se rostliny podílí na odbourávání
ökodliv˝ch látek z vody. Mangan a vanad
zodpovídají za hladkou Ëinnost enzym˘.
Bez tÏchto látek nem˘ûe r˘st ûádná rostlina.
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Jak rostliny p¯ijímají ûiviny?
V protikladu k suchozemsk˝m rostlinám mohou vodní
rostliny p¯ijímat ûiviny cel˝m sv˝m povrchem. Proto
vyûadují jednak tekutÈ hnojivo (sera florena), ze kterÈho
p¯ijímají urËitÈ ûiviny povrchem list˘, a souËasnÏ pevnÈ
hnojivo (sera floredepot a sera florenette A), ze kterÈho
p¯ijímají ûiviny ko¯enov˝m systÈmem. Jsou rostlinnÈ
druhy, kterÈ up¯ednostÚují p¯íjem ûivin
povrchem list˘ a jinÈ vyuûívají ko¯eny.
P¯edevöím jemnolistÈ druhy p¯ijímají ûiviny
sv˝mi listy, nap¯. Cabomba. Zde je tedy vhodnÈ
pouûít tekutÈ hnojivo (sera
florena), kterÈ obsahuje veökerÈ ûiviny v takovÈ formÏ, v
jakÈ je rostliny umí p¯ijmout.
Voda v akváriu musí b˝t v
tomto p¯ípadÏ v neustálÈm
pohybu, aby se ûiviny k rostlinám dostaly.
Ko¯eny vodních rostlin slouûí
k jejich ukotvení a navíc k
p¯ijímání nÏkter˝ch stopov˝ch prvk˘, kterÈ jsou nashromáûdÏny ve dnÏ akvária
(sera floredepot a sera florenette A). Existují rostliny,
kterÈ sv˝mi ko¯eny nep¯ijímají pouze stopovÈ prvky, ale i
velkÈ mnoûství hlavních ûivin.
Jsou to nap¯íklad druhy
Cryptocoryne,
Anubias
a
Echinodorus.
Pro rychl˝ a optimální r˘st
rostlin p¯edevöím v prvních
t˝dnech po za¯ízení akvária,
po zasazení nov˝ch rostlin
nebo pr˘bÏûnÏ jako podporu
r˘stu doporuËujeme urychlovaË r˘stu (sera floreplus).
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P¯ehled zásobování vodních rostlin ûivinami
Prvek

V˝znam pro rostlinu

Pr˘vodní jevy p¯i nedostatku

Dusík

SyntÈza aminokyselin a protein˘

élutÈ zbarvení list˘ (chlorosa)

Fosfor

Hospoda¯ení s energií

P¯edËasn˝ opad list˘

Síra

SyntÈza protein˘, aminokyselin, enzym˘ a koenzym˘

Poruchy r˘stu, ûlutÈ zbarvení rostlin

Draslík

Aktivátor enzym˘, osmóza

élutÈ zbarvení öpiËek a okraj˘ list˘

Vápník

EnzymatickÈ reakce, látková
v˝mÏna

Povadlost rostoucích Ëástí rostlin

Magnesium

Aktivátor enzym˘, souËást
chlorofylu, transport iont˘

Chlorosa, odbarvení, opad list˘

éelezo

SystÈmy enzym˘, syntÈza
chlorofylu

élutÈ zbarvení list˘

MÏÔ

FotosyntÈza, látková v˝mÏna
bílkovin, rozdÏlování uhlohydrát˘, hospoda¯ení s vodou

Nenormální r˘st, rychlÈ zavadání,
spirálovitÏ stoËenÈ listy

Mangan

EnzymatickÈ reakce,
fotosyntÈza

Nedostatek ûeleza, odum¯elÈ tkánÏ v
ûilnatÈ síti list˘

Zinek

Aktivátor enzym˘

élutÈ zbarvení mezi ûilkami na listech,
poruchy r˘stu, chybnÈ tvary stonk˘ a
list˘

Bor

Zhodnocení vápníku, r˘st

Transportní problÈmy, scvrkl˝ vzhled
mlad˝ch list˘

Molybden

Zhodnocení nitrátu

HromadÏnÌ nitrátu, ûlutÈ zbarvenÌ
mezi ûilkami na listech

Vanad

SystÈmy enzym˘, uvolnÏní
minerál˘

Poruchy r˘stu
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sera – koncept výživy
Bujn˝ r˘st rostlin je tedy závisl˝ na optimální skladbÏ dodávan˝ch ûivin, druhu a
zp˘sobu hnojení. sera Vám nabízí hnojící
program, kter˝ odpovídá poûadavk˘m
p¯irozenÈ pÈËe o rostliny. sera rostlinná
hnojiva neobsahují nitráty ani fosfáty.

sera – hnojení dna, základna pro zdrav˝ r˘st rostlin
sera floredepot se rozprost¯e, p¯edevöím u
novÏ zakládan˝ch akvárií, na dno do míst
plánovanÈ v˝sadby rostlin. sera floredepot
vytvá¯í základ pro rychlÈ zako¯enÏní rostlin, to znamená silnÈ ko¯eny a sytÏ zelenÈ
listy. Pouûijete-li p¯i zakládání dna sera floredepot, m˘ûete si b˝t jisti, ûe jste pro
úspÏönÈ pÏstování rostlin udÏlali optimum.
Navíc jste p¯ipravili dostatek místa pro
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usídlení nepostradateln˝ch bakterií, kterÈ
odbourávají ökodlivÈ látky ze dna. sera floredepot obsahuje hodnotnÈ huminovÈ
kyseliny a stopovÈ prvky. Rostliny jsou
bÏhem zako¯eÚování (4 – 6 t˝dn˘) dokonale
zásobeny ûivinami. sera floredepot aktivuje r˘st boËních odnoûí. Po 4 aû 6 t˝dnech
zaËnÏte pravidelnÏ hnojit.

pro vodní rostliny
sera – hnojiva vst¯ebávaná povrchem list˘
sera florena je tekutÈ hnojivo, kterÈ
obsahuje vyváûenÈ spektrum v˝ûivn˝ch látek p¯ijíman˝ch rostlinami
povrchem list˘. K tÈto nabídce v˝ûivn˝ch látek pat¯í vedle minerál˘ a
stopov˝ch prvk˘ takÈ ûelezo. Obsah
ûeleza ve vodÏ se dá p¯esnÏ zmÏ¯it
pomocí sera Fe-testu. Koncentrace
ûeleza by mÏla b˝t mezi 0,5 –
1 mg/l. Pokud namÏ¯íte mÈnÏ,
aplikujte sera florena. Kontrolní
mÏ¯ení proveÔte zhruba jednu hodinu po pouûití hnojiva. P¯i sníûenÈ
koncentraci Fe lze naöe öirokospektrální hnojivo bez obav pouûít, pro-

toûe je dokázáno, ûe ostatní v˝ûivnÈ
látky jsou spot¯ebovány spoleËnÏ s
ûelezem. M˘ûeme vám zaruËit, ûe
v˝ûivnÈ látky z˘stanou ve vodÏ
aktivní tak dlouho, dokud je rostliny
nespot¯ebují. Zárukou je speciální
technologie v˝roby p¯ípravku sera
florena. S v˝robky
sera m˘ûete hnojit
vodní rostliny snadno
a správnÏ.

sera – hnojiva p¯ijímaná ko¯enov˝m systÈmem
sera florenette A jsou tablety, kterÈ
dodají pot¯ebnÈ ûiviny p¯ímo ke
ko¯en˘m rostlin. éiviny z tablet
zasunut˝ch do dna nelze zmÏ¯it.
Tablety jsou firmou sera koncipovány

tak, ûe jedna tableta vystaËí pro 3 aû
4 rostliny na dobu cca 4 t˝dn˘. sera
florenette A takÈ úËinnÏ pomáhá p¯i
boji proti obávanÈ hnilobÏ cryptocoryn.

sera – cílená podpora r˘stu rostlin
I p¯i vyváûenÈm hnojení lze r˘st nádhern˝ch akvarijních rostlin cílenÏ
vylepöit. Aby mohly rostliny v novÈm
akváriu plnit svou funkci “startÈra”
bio rovnováhy, mÏly by v prvních
t˝dnech po zasazení r˘st co nejrychleji. M˘ûe se stát, ûe rostliny trpÏly po urËitou dobu nedostatkem ûivin.
Ve vöech v˝öe uveden˝ch p¯ípadech
pom˘ûe “turbo” mezi urychlovaËi
r˘stu, p¯ípravek sera floreplus. sera

floreplus obsahuje d˘leûitÈ makroelementy, kterÈ v˝znamnÏ optimalizují úËinky sera florena a sera florenette A.
Rychl˝, oËividn˝ r˘st rostlin podporuje speciální smÏs p¯írodních
podp˘rn˝ch látek. V˝sledkem je
sytá zeleÚ a silnÈ ko¯eny. ObecnÏ
¯eËeno – sera floreplus je jistota
vaöich zdrav˝ch a odoln˝ch rostlin.
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