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HISTORIE FIRMY

Naše produkty jsou lety ověřené  

a nadmíru spolehlivé.

Společnost nabízí přehledný a snadno použitelný sortiment:

Jednosložkové hnojivo, dvousložkové hnojivo A & B, stimulátor 

kořenů a postřikovou směs na listy.

Již řadu let jsou s tímto sortimentem zákazníci spokojeni. Hnojiva 

HY-PRO obsahují všechny látky potřebné k životnímu cyklu rostliny. 

V průběhu let se trh s hnojivy značně profesionalizoval. Dnešní 

pěstitelé vyžadují stále větší různorodost složek, ze kterých si 

následně vytvářejí vlastní směsi. Na základě intenzivního výzkumu 

jsme zavedli přísady, jako jsou super FK, křemík nebo cheláty. 

Neustále usilujeme o začlenění všech inovací a objevů z výzkumu 

do výroby našich produktů. 

V HY-PRO jsme velmi spokojeni s naším rozvíjejícím se sortimentem 

produktů. Vyrábíme tekutá hnojiva vhodná pro širokou škálu 

substrátů, která též obsahují nové přísady. Přesto se nám daří držet 

jednoduchý způsob používání. 

V případě zájmu vám všechny možnosti našich produktů rádi 

přiblížíme osobně.

HY-PRO je výrobce 
hnojiv prověřený vice než 
25 lety působení na trhu.

HY-PRO, 
Průkopník  
v hnojivech
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Nizozemsko je odjakživa spjato s pěstováním rostlin všeho druhu. 

A jelikož výživa rostlin je nedílnou součástí této tradice, podařilo 

se získat v oboru výživy rostlin velké množství vědomostí. Z 

tohoto know-how těží i firma HY-PRO. Po léta spolupracujeme s 

významnými společnostmi. 

Jsou to společnosti z oborů jako je:

• genetický výzkum

• experimentální šlechtění a pěstitelství

• výzkum reakcí na klimatické vlivy

Tyto obory úzce spolupracují a usilují o to, aby si Nizozemsko 

udrželo dominantní postavení na trhu. Pro HY-PRO je výroba 

tekutých hnojiv více než jen práce, je to naše vášeň. Tato vášeň 

obnáší mnoho experimentování, při němž je důležitá hlavně 

trpělivost. Dobře známe všechny faktory se kterými se musíme 

vypořádat, což se odráží v našem unikátním sortimentu.

HY-PRO, výrobce vysoce 
kvalitních tekutých hnojiv.

O NAŠEM ODVĚTVÍ
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ROOTSTIMULATOR

Rostliny preferují zdravé prostředí, kde je 

důležité klima, ve kterém vyrůstají.

Během svého, obvykle krátkého životního cyklu čelí rostliny mnoha 

výzvám. Každá fáze růstu má individuální potřeby. Pokud jsou tyto 

potřeby splněny, může rostlina optimálně růst, kvést a plodit.

Důležité je začít zdravým základem - kořenovým systémem.

Zdravý a široce rozvětvený kořenový systém.

Rostliny získávají živiny především ze zmíněného kořenového 

systému. Tento zdravý a široce rozvětvený systém zajišťuje dobré 

zásobování potřebnými látkami. Přidání Rootstimulatoru pomáhá 

kořenům vytvořit pevný základ pro lepší růst celé rostliny.

Použijte Rootstimulator Hydro 

vždy v kombinaci s HY-PRO Hydro A a B.

Použijte Rootstimulator Coco

vždy v kombinaci s HY-PRO Coco A a B.

Použijte Rootstimulator Terra

vždy v kombinaci s HY-PRO Terra

Zdravý, extra silný kořenový 
systém v zemině, kokosu i 
vodě.

Výhody Super FK:
• příjem fosfátů i při vysokém pH

• aktivnější kořenová zóna, více kořenů

• více vápníku, více odolnosti
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Výhody Super FK :
• Větší množství Mg, Fe a P

• Rychlejší růst

• Nezanechává žádné usazeniny

Výhody Super FK:
• Vstřebání fosfátu i při vysokém pH

• Aktivnější, rozvětvenější kořenový systém

• Více vápníku, více odolnosti
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HYDRO A & HYDRO B

Hnojiva Hydro A a Hydro B jsou vyvinuty 

tak, aby pomáhaly rostlinám optimálně 

růst v jakýchkoliv podmínkách.

Většina substrátů používaných v hydroponii neobsahuje dostatek 

živin a stopových prvků. Ty mohou být doplněny naším HY-PRO 

Hydro A & B. Obě sloučeniny jsou důležité, aby rostliny dosáhly 

bujného vzrůstu a květu. Hnojiva HY-PRO Hydro A & B jsou 

uzpůsobeny tak, aby splňovaly nutriční potřeby vašich rostlin. 

Obsahují veškeré živiny a stopové prvky pro růst zdravé a silné 

rostliny.

Díky tomu budou vaše rostliny prospívat za všech okolnosti. 

Komplexní receptura umožňuje přidávání HY-PRO Hydro A & B  

během celého životního cyklu. 

HY-PRO Hydro A & B  je jedinečné, koncentrované hnojivo, které 

poskytuje všechny potřebné živiny a stopové prvky pro rychlý růst i 

kvetení rostlin, což vám zajistí nebývalé výnosy. 

HY-PRO zajistí zdraví vašich rostlin. Je vhodné pro období růstu 

i kvetení. Při každém zalévání přidejte HY-PRO Hydro A & B.  

Nejdříve důkladně smíchejte 5 ml Hydro A s 1 litrem vody. Přidejte 

5 ml Hydro B a znovu promíchejte.

Tipy a výhody:

 • Vhodné pro rostoucí i kvetoucí rostliny

 • Snadné použití

 • Vždy změřte své EC a pH! Kdo měří, ten ví!!

 • Lze použít pro hydroponii, rockwool a mapito

 •  Pro lepší výsledky používejte společně s naším 

Rootstimulatorem a Spraymixem

 • Vždy postupujte podle návodu na etiketě

 •  Nezanechává žádné usazeniny. 

  Výsledkem jsou čisté kapiláry i měřicí přístroje.

Speciálně vyvinuté pro 
použití v hydroponických 
systémech. 
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EPIC BOOST 

Epic Boost urychluje fotosyntézu, posiluje 

květy a plody.

HY-PRO Epic Boost je vyvážená směs chelátových minerálů a 

stopových prvků určená pro fázi květu. Superfosfáty mají pozitivní 

vliv na velikost květů a plodů. Produkt má silně stimulující účinek 

na kvetoucí proces. Podporuje také tvorbu proteinů, fytohormonů 

a vitamínů.

HY-PRO Epic Boost urychluje fotosyntézu, tím zvyšuje produkci 

cukru a zároveň i pevnost květů a plodů. Přípravek je plně rozpustný 

ve vodě a nezanechává v systému žádné usazeniny, stejně jako 

ostatní produkty HY-PRO.

• zvyšuje objem plodů a květů

• stimuluje vytváření nových buněk

• obsahuje superfosfát pro lepší stavbu buněk

Použijte HY-PRO Epic Boost jako doplněk k naší výživě HY-PRO 

Hydro A & B.

Speciálně vyvinut pro fázi 
kvetení v hydroponických 
systémech. 

Fe-EDDHA 6% je mikrogranulát, ve kterém je 

železo (Fe) 100% vázáno na EDDHA chelát. Díky

tomu je železo 100% k dispozici při nízkém i 

vysokém pH substrátu. Přísady nejvyšší 

kvality
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V HY-PRO vyrábíme a mícháme všechny 

své produkty samy.

Přísady nakupujeme v kapalné formě, to znamená, že minerály jsou 

rozpuštěné v roztoku již před mícháním. Tato forma vyžaduje tzv. 

činidla, látky, které zabrání krystalizaci minerálů v roztoku.Tyto látky 

částečně určují kvalitu hnojiva. HY-PRO používá pro své recepty 

přísady nejvyšší kvality, takže krystalizace je minimalizována.

Vysoce kvalitní přísady s minimální krystalizací a nízkou tvorbou 

usazenin jsou výhodné zejména v systémech s kapilární závlahou 

a pro měřicí přístroje. 

TERRA

Terra obsahuje všechny podstatné 

živiny, stejně jako všechny potřebné 

stopové prvky.

HY-PRO Terra má kompaktní a komplexní recepturu, vhodnou 

pro rostliny v květináčích i v půdě. Lze použít uvnitř i venku. Terru 

přidávejte při každém zalití - promíchejte 5 ml s 1 litrem vody.

Potřebují vaše rostliny nějaké další vitamíny a minerály?

Jelikož rostliny dnes často rostou mimo své původní prostředí, 

vyžadují obvykle více péče i živin. HY-PRO Terra je vhodná nejen 

pro rostliny v květináčích, ale je také ideální pro rostliny v záhonech 

a zahradách.

Terra obsahuje všechny důležité živiny pro zdravý růst a vývoj 

květu. Pro optimální výsledky používejte náš Rootstimulator Terra, 

Spraymix, Generator a Epic Bloom.

Ideální 1-složková výživa  
pro pěstování v půdě.
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EPIC BLOOM

Stimuluje produkci buněk tak, aby se 

živiny rychleji dostaly do květů a plodů.

HY-PRO Epic Bloom  je vyvážená směs minerálů a stopových 

prvků na bázi chelátů, vyvinutá pro fázi kvetení. Stimuluje stavbu 

nových buněk, takže živiny se rychleji dostanou do květů a plodů.

Díky optimálnímu složení zvyšuje HY-PRO Epic Bloom produkci 

proteinů, což vede k vyšším profitům. Obsahuje fosfáty, železo a 

draslík ve správném poměru. Společně s naší výživou Terra tvoří 

dokonalou kombinaci. HY-PRO Epic Bloom obsahuje superfosfáty 

pro více energie a větší květy. Použití Epic Bloom urychluje 

fotosyntézu a zvyšuje v květinách produkci cukru.

Používejte HY-PRO Epic Bloom jako doplněk k naší výživě HY-PRO 

Terra

Vyvinuté pro  
fázi květu rostlin  
pěstovaných v půdě.

Cheláty jsou organické prvky, které drží železo, 

zůstává tak v roztoku snadno přístupné. 

Rostlina může absorbovat pouze živiny, 

které jsou rozpuštěny ve vodě.

+
Absorbovaný jílem a organickou 
hmotou nebo vysrážený jako sůl

Nachází se se volně v půdě.

Kovové ionty 
(2+ nebo 3+)

Kovové ionty 
(2+ ou 3+)

Chelát kovu
(1*)
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Coco A & B je namícháno tak, že na něj 

všechny rostliny reagují pozitivně za 

všech okolností.

HY-PRO Coco A & B je navrženo speciálně pro pěstování rostlin v 

kokosovém substrátu. Dodává tomuto podkladu všechny chybějící 

živiny a stopové prvky. Oba tyto faktory jsou nutné k tomu, aby 

rostliny dosahovaly správného růstu a kvetení. Houby, které se 

přirozeně vyskytují v kokosovém substrátu a pomáhají rostlinám 

růst, jsou zachovány, stejně tak struktura podhoubí. HY-PRO Coco 

A & B je vhodný jak ve fázi růstu tak i v období květu. 

HY-PRO Coco A & B je vysoce kvalitní dvousložkové hnojivo, které 

obsahuje všechny minerály a stopové prvky potřebné pro zdravý 

život rostlin a úspěšnou sklizeň. Takto vyvážená výživa poskytuje

kompletní spektrum živin pro silný růst a kvetení rostlin.

Rostliny mají během svého životního cyklu různé nutriční potřeby. 

HY-PRO Coco A & B obsahuje všechny potřebné nutriční prvky a 

může být proto používán jak během fáze růstu tak i během fáze 

květu.

HY-PRO Coco A & B zajišťuje růst rostlin a podporuje tvorbu květů. 

HY-PRO Coco A & B  používejte při každém zalévání. Nalijte 5 ml 

Coco A do 1 litru vody, zamíchejte. Přidejte 5 ml Coco B, znovu 

promíchejte. Poměr zůstává stejný během celého životního cyklu 

rostliny, a to jak v období růstu, tak v období květu. Pro dosažení 

optimálních výsledků používejte HY-PRO Coco A & B  společně 

s Rootstimulatorem a Spraymixem. Během fáze kvetení můžete 

navíc přidat náš přípravek Epic Blast.

Produkt je vhodný jak pro začínající tak i pro zkušené a profesionální 

pěstitele.

Využijte všechny 
pozitivní aspekty 
pěstování v kokosu.

12
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Speciálně vyvinutý pro 
fázi květu v kokosových 
substrátech.

SUPER FK je unikátní kapalné PK-hnojivo, ve kterém je fosfát 

přítomen ve formě polyfosfátů. Polyfosfáty mají některé 

speciální vlastnosti. Tam, kde se standardní ortho-fosfáty začnou 

srážet, jakmile se pH v kořenovém prostředí zvýší, zůstávají tyto 

ortho-fosfáty v roztoku a mohou být snadno vstřebány kořeny.

Se SUPER FK má pěstitel další nástroj k řízení 

růstu a vývinu plodin.

Epic Blast používá superfosfáty k tomu, 

aby dodaly rostlině více energie a zvýšily 

produkci buněk.

HY-PRO Epic Blast je vyvážená směs minerálů a stopových prvků 

na bázi chelátů a kokosových extraktů, která je přizpůsobena fázi 

květu. Urychluje fotosyntézu.

HY-PRO Epic Blast zvyšuje výnos, má silný stimulující účinek na 

proces kvetení a účinně posiluje květy. Epic Blast zajišťuje optimální 

přísun živin do květu a podporuje hojnost rozkvětu.

Používejte HY-PRO Epic Blast jako doplněk k naší výživě HY-PRO 

Coco A & B
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GENERATOR
Nová generace 
přísad

Rostlina je schopná si selektivně vybírat 

jednotlivé minerály a stopové prvky.

Schopnost rostliny vybírat si jednotlivé prvky je ovlivněna 

její genetikou. Dále také klimatickými podmínkami a kvalitou 

dostupných prvků.

HY-PRO Generátor obsahuje ideální směs stopových prvků. Při 

správném dávkování tyto prvky pomáhají plodinám k stálejšímu 

růstu, a ty poté budou v rozkvětu přinášet více plodů. Tyto plody 

samotné poté dosahují větší velikosti, mají vyšší hustotu, a to 

především díky nově vybudovaným silným základům.

 • Stimuluje maximální rychlost růstu a dobu kvetení

 • Zvyšuje odolnost proti vlivům způsobující rostlinám stres

 • Posiluje imunitní systém

Přísady HY-PRO jsou vysoce koncentrované. Obsahují hlavně 

stopové prvky, které jsou pro rostliny nezbytné a životně důležité. 

Stejně jako všechny produkty HY-PRO je receptura generátoru 

namíchána tak, aby vyhovovala jakémukoliv typu půdy nebo 

substrátu.

 • Nezanechává žádné usazeniny

Před použitím Generátoru, vždy zkontrolujte hodnotu EC a pH. 

Doporučujeme kombinovat s ostatními produkty HY-PRO. Striktně 

postupujte dle návodu. Předávkování je možné! 

Rostliny těží z přítomnosti křemíku (Si). Je zjištěno, že Si může 

zvyšovat produkci biomasy a zároveň toleranci k abiotickým a 

biotickým stresům. Také pomáhá rostlině udržovat ochranu a

stabilitu. Křemík je absorbován ve formě kyseliny křemičité. 

Distribuci křemíku v rostlině zajišťují Si transportéry. 

V rostlině se vytváří amorfní SiO2 sk. fytolity. Při rozkladu 

rostlin se tyto fytolity vracejí zpět do půdy, 

kde mohou být poté využívány 

další generací rostlin.

Si
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SPRAYMIX

Spraymix se rychle vstřebává do listů. 

Obsahuje propracovanou směs 25 

různých minerálů a stopových prvků.

HY-PRO Spraymix pomáhá rostlinám získat odolnost proti vnějším 

negativním vlivům. Navíc dopomáhá vytvářet nové listy.

 

Díky tomu jsou rostliny odolnější vůči:

 • houbám, jako jsou plísně a botrytidy

 • útokům sajícího hmyzu, například třásním

 • škodlivým účinkům nadměrného slunečního záření

 • SPRAYMIX pomáhá vytvářet nové listy.

Před použitím dobře protřepejte a smíchejte s vodou v poměru: 5 ml 

přípravku HY-PRO Spraymix s 1 litrem vody. Během vegetačního 

období aplikujte nad i pod list. Výrobek nestříkejte na květy a 

používejte jej pouze během růstu. Postřik používejte ráno při východu 

slunce nebo večer, ve chvíli kdy slunce zapadá. Výrobek skladujte a 

používejte při pokojové teplotě (18 - 20 °C).

HY-PRO Spraymix je k dispozici i v praktické lahvi připravené k 

okamžitému použití!

Spraymix pomáhá růstu 
silnějších a zdravějších listů..

HY-PRO16



Výše uvedený diagram ukazuje interakci mezi minerály.

To znamená, že určité množství jedné složky (minerální látky) je

určujíci pro přítomnost stejného množství jiné složky (minerální 

látky). To objasňuje, jak důležitý je správný poměr prvků.

VZÁJEMNÝ 
VLIV PRVKŮ

P - Fosfor
Cr - Chrom
Co - Kobalt
Pb - Olovo
Fe - Železo
Se - Selen
Na - Sodík
Ca - Vápník
Ag - Stříbro
Cd - Kadmium
Hg - Rtuť
Al - Hliník
Cu - Měď
Mn - Mangan
K - Draslík
Mo - Molybden
I - Jod
Mg - Hořčík
Zn - Zinek
Si - Křemík
As - Arsen
F - Fluor
S - Síra

Šipky směřující k sobě ukazují synergii.
Šipky směřující od sebe naznačují vzájemné rušení.

Vzájemný vliv prvků

S P Cr Co
Pb

Fe
Se

Na

Ca

Ag

Cd

Hg

F
As

Si

Zn

Mg

Mo

Mn Cu Al
K

I
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Pokud je pH závlahové vody příliš 

vysoké, můžete ho snížit za pomoci 

produktu pH-. Příliš vysoká

hodnota pH vody nebo živného roztoku 

brání absorpci minerálů.

Pro rostliny je velmi důležitá kyselost výživové směsi, protože 

určuje vstřebávání živin. Veličina používaná pro označení kyselosti 

se nazývá pH. Pro většinu rostlin je nejlepší rozpětí pH mezi 5,5 a

6,0 Zároveň je důležité, aby bylo pH stabilní. Když hodnota pH 

kolísá, absorpce živin není stabilní. To se projevuje nepravidelným 

růstem rostlin.

Když smícháte živiny s vodou a zkontrolujete EC, měli byste změřit 

hodnotu pH. Pokud je pH příliš vysoké, přidejte po kapkách pH- a 

dobře promíchejte. Přidávejte tak dlouho, dokud nedosáhnete

požadované hodnoty pH (5,5 / 6,0). To umožní rostlině snadno 

absorbovat všechny dostupné živiny a povede k zdravému růstu 

a vyšším výnosům.

         

Vzhledem k současným právním předpisům EU může být draslík 

nabízen už jen pouze v nižší koncentraci. Z těchto důvodů nabízíme 

v řadě HY-PRO nový produkt (pH-) Kyselinu fosforečnou. Vlastnosti 

jsou stejné jako u předešlého produktu (pH-) a současně je i vysoce 

koncentrovaný. Rostliny absorbují více fosforu ve fázi květu.

Snižuje hodnotu 
pH vody.

HY-PRO18

Kyselina fosforečná je slabá kyselina s chemickým 

vzorcem H3PO4. Kyselina ortofosforečná

odkazuje na název kyseliny fosforečné, což je 

IUPAC název pro tuto sloučeninu. Předpona 

orthose používá k odlišení kyseliny od  

příbuzných fosforečných kyselin,  

které se nazývají polyfosforečné

kyseliny.
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Výše uvedená tabulka ukazuje, při jaké hodnotě pH je daný prvek 

nejlépe absorbován. Jak je vidět, nejvhodnější rozmezí hodnot je 

mezi 6,0 a 7,0.

Protože hodnota pH v substrátech vzrůstá (v důsledku teploty

a světla), je vhodné vytvořit zálivku s hodnotou pH 5,5.

Silně kyselá

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Středně
 kyselá

Mírně 
kyselá

Velmi 
mírně 
kyselá

Velmi 
Mírně 
zásaditá

Mírně 
zásaditá

Středně 
zásaditá

Silně zásaditá

dusík

fosfor

draslík

síra

vápník

hořčík

molybden

železo

mangan

bor

měď a zinek
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STARTER PACK

Budete ohromeni!

Balíček HY-PRO Starter Pack je sestaven pro snadný start s 

produkty HY-PRO tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.  

A to jak při pěstováni uvnitř tek i venku.

Kompletní výživa 
pro rostlinu. 

TERRA STARTER PACK: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Terra - 2 x 500 ml

Epic Bloom - 100 ml

Generator - 50 ml

COCO STARTER PACK: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Coco A + B - 2 x 500 ml

Epic Blast - 100 ml

Generator - 50 ml

HYDRO STARTER PACK: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Hydro A + B - 2 x 500 ml

Epic Boost - 100 ml

Generator - 50 ml
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HY-PRO22

PĚSTITELSKÝ PLÁN - HY-PRO *  MÍN 24ºC / MÁX 29ºC   

* Ph  5,5 / 6,0 

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4,5

ML/L
4,5

ML/L
4

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

TERRA

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
3

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
4,5

ML/L
3

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ROOTSTIMULATOR

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,4

EC
1,4

EC
1,7

EC
1,7

EC
2,0

EC
2,0

EC
2,2

EC
2,2

EC
2,2

SPRAYMIX  

P
O

U
Z

E
 V

O
D

A

HYDRO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

GENERATOR

EPIC BOOST

   40%.   80%

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLOOM

ML/L
2,5

ML/L
3

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
4,5

ML/L
3

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

COCO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLAST

OBDOBÍ RŮSTU OBDOBÍ KVĚTU
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HY-PRO LIQUID FERTILIZERS
MADE IN HOLLANDFriends B.V.

Postbus 1
5530 AA Bladel
E-mail: sales@hy-pro.nl
Telephone office: +31 (0) 497 380 480

 Hyprofertilizers
 hypronl
 Hyprofertilizer

HY-PRO.NL

HY-PRO TEKUTÁ HNOJIVA
VYROBENO V HOLANDSKU

Těšíme se na spolupráci!


