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Dzi!kujemy za wybranie systemu hydroponicznego GHE. Nasze systemy zawieraj" niezawodne, wysokiej 
jako#ci narz!dzia. 
Prosimy kontaktowa$ si! z nami we wszelkich kwestiach technicznych: +33 (0)5 62 06 08 30 albo 
tech@eurohydro.com
ROZPAKOWANIE I INSTALACJA

Prosimy zapozna! si" ze specyfikacj# i z cz"$ciami. Do ka%dego systemu do&#czona jest szczegó&owa instrukcja monta%u.
Do szybkiego wzrostu zdrowej i szcz"$liwej ro$liny s# potrzebne: obfito$! $wiat&a, odpowiednia temperatura i dobre przewietrzanie.  
System powinien zosta! zlokalizowany w ciep&ym, do$wietlonym, dobrze wietrzonym miejscu, jak ogród zewn"trzny, s&oneczne 
okno, patio lub szklarnia. Oczywi$cie, system powinien by! oddalony od miejsc, gdzie mo%e nast#pi! nieuniknione zawilgocenie 
lub zalanie pod&ogi podczas nape&niania, zlewania wody,  regulacjach EC i pH.

BEZPO!REDNIO W ROZTWORZE 
Roztwór mo%e by! wykonywany bezpo$rednio w zbiorniku, albo w jakim$ innym pojemniku. Mo%na wykona! roztwór w du%ym 
przykrytym pojemniku i stosowa! wedle potrzeby do uzupe&niania systemu. Dla rozsad i ma&ych ro$lin mo%na stosowa! 30% wody 
z kranu i 70% wody demineralizowanej lub z odwróconej osmozy.
Wszystkie nasze od%ywki,  Flora Series, Flora Duo, Flora Nova i BioSevia s# dostosowane do potrzeb rosn#cej ro$liny.  S# to formu&y 
pe&ne, &atwe w u%ytkowaniu i systematycznie ulepszane. Na butelkach s# zamieszczone szczegó&owe instrukcje stosowania. 
Prosimy si" do nich stosowa!. Stosujemy równie% inne dodatki i uzupe&nienia przeznaczone do optymalizowania plonów: 
Diamond Nectar, Ripen, Mineral Magic, Bio-stymulatory, BM, SubCulture, FloraKleen i regulatory pH.  
W wi"kszo$ci systemów u%ywamy flora Series. Jest to zdecydowanie najlepsza od%ywka, opracowana specjalnie dla umo%liwienia 
dok&adnego $ledzenia wzrostu ro$liny i zaspokajaj#ca jej potrzeby w ka%dej fazie jej rozwoju. Nast"puj#ca formu&a dla ro$lin szybko 
rosn#cych jest &atwa w stosowaniu i daje zadziwiaj#ce rezultaty w zakresie ilo$ci i jako$ci plonów. Oto proporcje:
 FloraGro FloraMicro FloraBloom

  1 1 1
  3 2 1

Owocowanie i kwitnienie 1 2 3

Zakres EC (koncentracji) roztworów hydroponicznych
Rozsady : 0.4 do 0.6 EC     Faza wegetacji 1.2 do 1.5 EC     Faza owocowania i kwitnienia %:%%1.5 do 2.2 EC
Przez ostatnie 10 dni przed plonowaniem u%ywa! wy&#czanie wody o odpowiednim pH albo $rodka Ripen.
Bezpo$rednio przez zbiorami: dodaj Florakleen i uruchom system przez 48 godziny. Patrz: instrukcje w katalogu, albo nasze tabele 
stosowania.
Ustabilizowa! pH wody mi"dzy 5.5 a 6.5. Regularnie kontrolowa! poziom pH w wodzie. Aby ustabilizowa! pH, stosowa! regulatory 
pH Down w p&ynie, poniewa% zawiera regulatory organiczne.  
Prosta metoda mierzenia: U%y! nakr"tki butelki 1 albo 1/2 litrowej :  1 nakr"tka = 10 ml 
Przyk&ad: Na 20 litrów : 1 nakr"tka FGro + 2 n FMicro + 3 n FBloom = +/- 1.00 do 1.50 EC, w zale%no$ci od jako$ci wody 
Wa%na uwaga : Przed u%yciem wstrz#sn#! p&yn w butelce. 
Nasze od%ywki s# wysoce skoncentrowane. Zu%ycie na jednostk" uprawy jest minimalne. Aby zapobiec wytr#caniu si" w trakcie 
mieszania roztworu, po wlaniu komponentu do wody nale%y ka%dorazowo przep&uka! miark", nigdy nie miesza! ró%nych 
komponentów.  

BIOPONIKA "HYDROPONIKA ORGANICZNA#

W bioponice na wilgotnym substracie z retencj# wody jak we&na mineralna, w&ókno kokosowe lub perlit nale%y zastosowa! 
BioSevia z BM. W uprawach bioponicznych, jak na substratach drenowanych, granulatach gliny, lawach, albo przy odkrytych 
korzeniach, nale%y stosowa! BioFiltre.
Szczegó&owa Instrukcja znajduje si" przy butelce Bio Sevia. Prosimy dok&adnie si" zapozna! z instrukcj#. Wi"cej informacji znajduje 
si" w naszym katalogu lub na stronie http://pl.eurohydro.com/bioponics.html.  Poniewa% bioponika jest nowym poj"ciem, prosimy 
kontaktowa! si" z nami w przypadku wszelkich w#tpliwo$ci. Zapewniamy, %e odpowiemy na ka%de pytanie.

GROROX "GRANULAT GLINY#
Wykorzystywane s# ró%ne rodzaje ska&.
Przed u%yciem :

Je%eli pH jest wysokie (pH>7.0) zanurzy! przez noc z roztworze kwasowym (pH<4.0). Nast"pnie dok&adnie ods#czy!. 
Po plonowaniu :

dezynfekcji : zanurzy! przez noc w niskim pH (pH<4.0) przez noc i dok&adnie wyp&uka!.

 OBS$UGA SYSTEMU
WATERFARMS, AQUAFARMS, AEROFARMS, WATERPACK ACS, ECOGROWERS, DPS HYDRO & AERO, PANDA HYDRO & AERO, AEROFLOS

1.  W przypadku AquaFarms, WaterFarms, AeroFarms,  EcoGrowers, CuttingBoards i RainForests, po prostu trzeba nape&ni! 
zbiornik roztworem od%ywczym i w&#czy! pomp". (Wa%na uwaga: W RainForest i 72 zawsze upewni! si", %e silnik Vortex 
jest zanurzony ca&kowicie w roztworze. Cutting Boards – wa%ne, %eby korzenie zawsze znajdowa&y si" w roztworze). 
Opró%nia! system  u%ywaj#c niebieskiego rurowania.

2.' W przypadku holenderskich donic oraz Panda„ hydro” lub „aero” , najpierw trzeba nape&ni! zbiornik roztworu 
od%ywczego, a dopiero potem donice. Gdy system jest wype&niony, uruchomi! zbiornik. Przy opró%nianiu, zaczyna! 
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od zbiornika, potem opró%ni! donice i dok&adnie wydrenowa! system. W taki sam sposób nale%y post"powa!, kiedy 
stosowany jest AeroFlos.

Gdy stosujemy AeroFlos : AeroFlos zapewnia ro$linom wystarczaj#c# ilo$! wody, nie dodawa! wi"cej wody, %eby nie przeci#%y! 
systemu. Istotne jest nape&nianie i opró%nianie z zachowaniem pewnych zasad.

1.'  Najpierw nape&nia si" zbiornik roztworu od%ywczego, nast"pnie zaczyna pompowa! do komór.
2.' Gdy komory s# ju% pe&ne, uzupe&ni! wod" w zbiorniku do 2/3 i nie wi"cej : gdyby w tym czasie wyst#pi&a przerwa w 

zasilaniu pr#dem, albo, je$li stosowany jest czasownik, do zbiornika nale%y doprowadzi! wi"cej wody, jednak nie mo%e 
si" przelewa!.  

3.'  najpierw trzeba opró%ni! zbiornik. Nast"pnie, po wyci#gni"ciu rur poziomuj#cych, opró%ni! komory, 

Unika! formu& roztworów mocnych i agresywnych, EC powinno wzrasta! stopniowo. Roztwór powinien by! systematycznie 
monitorowany poprzez sprawdzanie poziomu EC i pH oraz wody. Trzeba uwzgl"dni! nast"puj#ce sytuacje : Ro$liny mog# 
zaabsorbowa! :

1.' tyle wody ile po%ywki : dope&ni! w formule zrównowa%onej
2.' wi"cej wody ni% po%ywki : dope&ni! czyst# wod# w odpowiednim pH, albo s&abym roztworem od%ywczym
3.' wi"cej od%ywek ni% wody : dope&ni! skoncentrowanym roztworem odzywki.

1.' Dopóki ro$lina rozwija si" dobrze, nie ma potrzeby ca&kowitej wymiany roztworu. Co dwa tygodnie, w zale%no$ci od 
jako$ci wody i/lub stanu zdrowia ro$lin, obni%y! poziom roztworu w zbiorniku do minimum, (ale pompa nie mo%e zassa! 
powietrza!) i potem znów nape&ni! wod# o w&a$ciwej temperaturze, wyregulowa! pH i doda! od%ywk". 

2.' W kilku przypadkach dobrze jest wymieni! ca&kowicie roztwór, je$li jako$! wody jest z&a albo niepewna, jak to mo%e 
si" zdarzy! z wod# wodoci#gow# i/lub gdy ro$liny nie rosn# dobrze. Nie pozbywa! si" spuszczonej wody. Mo%na j# 
wykorzysta! jako dodatek do wody do podlewania ro$lin domowych, b"d# pi"knie ros&y. 

3.' Bez wzgl"du na to, jaki system zasilania stosujemy, zawsze korzenie powinny by! odpowiednio nawodnione. Nie wolno 
ich przesuszy!. W systemie AeroFlow, najpierw korzenie powinny zawisn#! w roztworze, nast"pnie nale%y opu$ci! do do&u 
rury poziomuj#ce tak, %eby górne fragmenty korzeni wisia&y w powietrzu.

4.' Je%eli stosowany jest substrat inny jak Grorox, trzeba dostosowa! cykl nawadniania : niektóre $rodowiska jak w&ókno 
kokosowe czy we&na mineralna zatrzymuj# wilgo!, co mo%e sta! si" rozsadnikiem choroby ro$lin. Potrzebuj# one mniej 
wody. W tych przypadkach nawadnianie powinno by! sporadyczne. Prosimy skontaktowa! si" z nami dla szczegó&owej 
informacji.

5.' Zbiornik powinien by! pe&ny, wówczas roztwór od%ywiaj#cy jest bardziej stabilny.  Pompa nie mo%e pracowa! na sucho, 
bez wody, grozi jej powa%ne uszkodzenie.

6.' Wszystkie puste miejsca powinny by! zakryte Grorox’em, dla ochrony roztworu przed $wiat&em i zanieczyszczeniami.

W systemach typu akwafermy, fermy wodne i aerofermy, powinny by! stosowane sterowniki, które dzia&aj#  jako zbiorniki wody na 
4 - 6 donic, zainstalowane w linii albo w kole. Specjalny zawór dope&nia do poziomu. Aktywny system cyrkulacji zapewnia 
jednorodno$! i odpowiednie napowietrzenie roztworu od%ywki, systemowy zawór uzupe&nia jej poziom, gdy jest za niski. Sterownik 
jest nape&niany takim samym roztworem jak w innym systemie.

ROZSADY
SZKÓKI SADZONEK I LASY DESZCZOWE
GHE proponuje dla systemy do sadzonek : szkó&ka sadzonek I lasy deszczowe. CutttingBoard jest niewielkim, prostym urz#dzeniem, 
g&ównie dla pocz#tkuj#cych, natomiast las deszczowy RF2 i RF72 jest modu&em z wykorzystaniem wysokich technologii, 
gwarantuj#cym powodzenie upraw. 
Rozsady powinny by! $wie%e i zdrowe, wolne od chorób i/lub zanieczyszczonej gleby. Najlepsze s# odk&ady mi"kkie zielone, 

temperatura, wilgotno$!, odst"py, itd.).  
Je$li jednocze$nie zostaj# u%yte odk&ady rozmaitych ro$lin, powinny by! od siebie odseparowane, tak, aby nie dosz&o pó(niej do 
spl#tania ich korzeni.   

1.' Nape&ni! zbiornik roztworem od%ywki i w&#czy! pomp" dostarczaj#c# dynamicznie nowym ro$linkom roztwór od%ywczy bogaty 
w tlen. 

2.' Uci#! ka%dy odk&ad uko$nie tu% pod oczkiem, delikatnie zadrapa! z jednej strony &odygi, aby u&atwi! utworzenie korzenia. Nad 
pokryw# zostawi! 3-4 listki dla fotosyntezy, usun#! reszt". 

3.' W&o%y! sadzonk" do kubka i przykry! tarczk# Grorox. Umie$ci! w systemie.
4.' Temperatura optymalna dla wi"kszo$ci upraw wynosi 24-25° C przy wilgotno$ci 80 do 95%. 

s&oneczne. Najlepsze s# lampy fluoroscencyjne halogenowe, sodowe, umieszczone do$! wysoko nad sadzonkami, %eby nie 

6.  Gdy tylko rozsady wypuszcz# korzenie, zanim korzenie zaczn# si" pl#ta!, nale%y przenie$! je do innego systemu wzrostu, albo 
na inny substrat. Ro$liny hodowane w naszych systemach s# bardzo zdrowe i rozwijaj# si" $wietnie po przeniesieniu do innych 
$rodowisk.  

7.  Nieu%ywane miejsca powinny znajdowa! si" pod przykryciem dla zapobie%enia utracie wody i rozwoju glonów.

1.' W CuttingBoard : w trakcie wzrostu ro$liny, a% do momentu zanurzenia w roztworze, nale%y utrzymywa! wysoki poziom 
roztworu od%ywki w zbiorniku. Tak post"powa! do momentu rozwini"cia si" systemu korzeniowego. 

2.   Silnik Vortex 220V lasu deszczowego jest wyposa%ony w ogniwo termoelektryczne, które wy&#cza, gdy zaczyna by! za ciep&o. 
W&#cza ponownie, gdy temperatura powraca do normy.  Je$li ogniwo nie dzia&a prawid&owo, mog# wynikn#! problemy dla 
silnika. Nie naprawia! samodzielnie. Prosimy wezwa! nas telefonicznie.  Albo naprawimy urz#dzenie, albo je wymienimy. 
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PRZESADZANIE Z GLEBY
Przed przesadzeniem ro$liny musz# by! ju% mocne, szczególnie - z substratu do wody , gdzie warunki %ycia s# drastycznie inne. 
Gdy tylko mo%liwe, nale%y przenosi! ro$liny m&ode ( przynajmniej 2 komplety prawdziwych li$ci) : m&ode ro$liny lepiej znosz# stres 
przesadzenia, natomiast starsze ro$liny mog# nie przetrwa! przeprowadzki. 
1.' Nape&ni! zbiornik roztworem od%ywki i w&#czy! pomp" dostarczaj#c# dynamicznie nowym ro$linkom roztwór od%ywczy bogaty 

w tlen.
2.' W przypadku kie&kowania w glebie lub w innych substratach, przed przesadzeniem sadzonek, delikatnie usun#! substrat z korzeni 

i przep&uka! na tyle dok&adnie, na ile si" da. Tych problemów mo%na unikn#! prowadz#c ro$liny z odk&adów w deszczowym lesie 
albo szkó&ce i zwyczajnie przenosz#c doniczki. W ka%dym przypadku nale%y zapobiec uszkodzeniu korzeni i korzonków.

3.' Gdy korzenie s# ju% czyste :  
 

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW
Aby unika! chorób i uzyska! maksimum efektu w systemie, obszar wzrostu ro$lin i system hydroponiczny, powinny by! zawsze 
czyste. Mi"dzy plonami system nale%y dobrze wyczy$ci!, co zapobiega zastojom i plagom. FloraKleen : Patrz: instrukcje w katalogu.
Nale%y wybra! taki moment, gdy poziom roztworu w systemie jest bardzo niski. Zatrzyma! pomp". Opró%ni! system, ka%d# cz"$! 
wyj#! i dok&adnie umy!. Wytrz#sn#! kamyki z korzeni, umie$ci! w oddzielnym pojemniku, umy! do ponownego stosowania. Zdj#! 
pomp", dobrze wyp&uka!, oczy$ci! filtr, je$li znajduje si" w pompie. 
Je$li system jest bardzo brudny,  nape&ni! system roztworem kwasowym (pH<4.0) na oko&o jedn# godzin", aby dokona! dezynfencji. 
Dok&adnie wyp&uka! wszystkie cz"$ci. Je$li trzeba (w przypadku choroby lub szkodników) zastosowa! domowy $rodek dezynfekuj#cy 
jak chlor. Je%eli mia&o miejsce chlorowanie, dok&adnie wyp&uka!, usun#! $rodek dezynfekuj#cy, pozostawi! na powietrzu przez noc, 
aby chlor ca&kowicie odparowa&.

WA%NA UWAGA 
1 -  W porze letniej, gdy stosowane jest sztuczne o$wietlenie w zamkni"tych pomieszczeniach, dla zapobie%enia nadmiernym 

temperaturom, nale%y na noc wy&#cza! $wiat&a i dopu$ci! ch&odniejsze powietrze. Nie w&#cza! w porach najgor"tszych, oczy$ci! i 
czeka! na lepsz# pogod".

2 -  Obszar wegetacyjny powinien by! dobrze przewietrzany. Je$li pozwalaj# zewn"trzne warunki pogodowe, sta&a wentylacja 
usuwa nadmiar wilgoci i wprowadza potrzebny CO2 oraz O2  .Wentylatory ujednolicaj# powietrze, eliminuj# kieszenie gor#cego 
wilgotnego powietrza.

3 -  Je%eli ro$liny nie rosn# dobrze i podejrzewa si" o to z&# jako$! wody : 
1.  Celowe jest przeprowadzenie laboratoryjnej analizy wody .
2.  Prosimy zasi"gn#! informacji o formu&ach na tward# wod". 
3.  Zbiera! deszczówk" (na obszarach niezanieczyszczonych) lub wypróbowa! wod" destylowan# lub oczyszczon#.  
4.  Stosowa! filtry z odwrotn# osmoz# , s# drogie, ale cz"sto skuteczne. Zawsze dolewa! 25% wody z kranu.

4 - Je$li roztwór odzywki przestaje wyp&ywa! z wtryskiwaczy :
1.  Sprawdzi!, czy pompa jest pod&#czona i zbiornik jest pe&ny.
2.  Sprawdzi!, czy ca&y system nawadniania jest czysty.  Dobrze przep&uka!. 
3.' Upewni! si", czy rury rozprowadzaj#ce i wtryskiwacze nie s# pozapychane. Nadmierna ilo$! osadu mo%e $wiadczy!, ze 

woda jest „twarda”, albo roztwór nadmiernie skoncentrowany.
5 - Najlepiej jest zapobiega!, jest to bardziej efektywne : 

1.  Nale%y zawsze u%ywa! zdrowych ro$lin i dobrej jako$ci nasion. 
2.  Co jaki$ czas kontrolowa! wygl#d korzeni : hydroponika daje wyj#tkow# mo%liwo$! dost"pu i obserwowania systemu 

korzeniowego, oraz reagowania zanim rozwinie si" ewentualna choroba.  Odnosi si" to w szczególno$ci do pracy w 
systemie „Aero” , gdzie korzenie s# go&e. Trzeba post"powa! ostro%nie, aby nie uszkodzi! systemów korzeniowych i tym 
samym ro$lin. 

3.  Do wzmocnienia korzeni mog# by! stosowane Bio Protect lub, BioFiltre z SubCulture. U%ywa! równie% FloraKleen, 
naszego markowego roztworu do likwidacji z&ogów soli. 

Uwaga: Maj#c na wzgl"dzie ochron" $rodowiska, pragn#c chroni! nasz# planet", w wyrobach u%ywamy trwa&ych plastików z 
recyklingu. Nasze wyroby s# odporne na dzia&anie promieni ultrafioletowych, zawieraj# barier" $wietln# do ochrony korzeni i 
zapobiegania rozwojowi glonów w zbiornikach. 
Systemy AquaFarms, WaterFarms, AeroFarms, WaterPacks, sterowniki i wszystkie formowane elementy obrotowe innych 
systemów posiadaj" gwarancj! na ca&e swoje 'ycie!


