
   
  

Návod k použití
Ripen



• Hnojivo určené na finální fázi kvetení
Ripen je vlajkovou lodí produktové řady GHE v Evropě, který slouží jako výživa pro finální fázi 

květu a zároveň jako přípravek na vynucené kvetení. Tím vám umožňuje získat kontrolu nad 
procesem zrání vaší zahrádky. Ripen® zvyšuje výslednou kvalitu květů a plodů, stimuluje 
produkci aktivních látek (aromatických složek, esenciálních olejů, terpenů…) a umožňuji 

dodatečnou mobilizaci a metabolizaci nakumulovaných složek. Aplikace Ripenu namísto 

čtrnáctidenního „proplachování“ vodou vám zajistí výraznější chuť, více aktivních látek a až o 10 % 

vyšší výnos.

• Přípravek na urychlení květu
Při aplikaci v průběhu poslední fáze životního cyklu rostliny, Ripen® jako urychlovač kvetení 

umožňuje hýbat s dobou sklizně, čímž vaši úrodu účinně ochrání před chladem či vlhkostí. S 

Ripen® máte taktéž možnost harmonizovat fázi květu, a to zrychlením kvetení u pomalejších 

rostlin nebo pozdě kvetoucích druhů. V případě vážného napadení patogeny nebo hmyzem 

dokáže Ripen® urychlit fázi květu a zachránit úrodu – ať už při pěstování indoor nebo outdoor. 
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Ripen byl vytvořen tak, aby vyvolával aktivní nedostatek dusíku.
Ripen® prostřednictvím aplikace přímo vstřebatelných minerálních doplňků, které stimulují zrání, vybudí 

rostlinu k zesílení obrany, čímž účinně

eliminuje přebývající zbytky živin a dalších látek (dusík a dusičnany, zbytkové prvky či chlorofyl). Zároveň 

výrazně zlepší chuť, vůni a vlastnosti aktivních látek,

stejně jako celkovou úrodu! Jedná se o mnohem efektivnější řešení než obyčejné proplachování vodou. 

Ripen® se nepoužívá při fázi růstu!

Ripen
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• Rychle schnoucí médium (jílovité granule, hydroponie, 
odhalené kořeny) : Přestaňte s původní zálivkou a po dobu cca 
10 dní používejte Ripen® v množství 5 ml přípravku na litr vody.

EC Ripenu = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS) 

• Středně rychle schnoucí média (kokosová vlákná, perlit...): 
Používejte Ripen® po dobu 12-13 dní v množství 5 ml na litr 
vody.

EC Ripenu = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS) 

• Pomalu schnoucí média (zemina, …): Používejte Ripen® po 
dobu 15 dní v množství 4 ml na litr vody.

EC Ripenu = EC při kvetení + 0,4 mS (asi 4 ml/l – Max EC = 2,0 mS)

• Jak používat Ripen® ?
Ripen® se v průměru aplikuje po dobu 10 až 15 dnů, avšak je možné tuto dobu 
i doporučené dávkování upravovat podle druhu rostliny, pěstebních podmínek 
a druhu pěstebního média (viz pravá strana). Prvním krokem je proto vždy 
důkladné pozorování rostlin!

Následně aplikujte přípravek s ohledem na konkrétní situaci do té doby, než 
začnou žloutnout listy anebo než je dosaženo požadovaného stupně zralosti.

• Dávkování 
Jako příklad uvádíme doporučené dávkování a dobu používání u 
rozdílných druhů pěstebního média a jejich schopnosti zadržovat 
a akumulovat živiny:

Rozpusťte požadované množství Ripen® ve vodě s upraveným pH 
(mezi 5,5 až 6,5) a před použitím pořádně promíchejte. 
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Ripen® je k dostání v baleních po: 
 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 1000L• S čím lze použít :

Nekombinujte Ripen® s žádnými jinými živinami, hnojivy 
nebo doplňky, protože vše, co rostlina potřebuje k dovršení 

svého životního cyklu, je již obsaženo v tomto přípravku. Lze však 

dosáhnout ještě lepší sklizně díky použití dalších produktů z řady 

GHE, a to před i po této fázi.

• Flora Series®: Pro co nejlepší výsledky začněte používat Ripen® po 

aplikaci přípravků Flora Series®, což je naše třísložková řada hnojiv 

pro růst a květ.

• FloraKleen®: FloraKleen® pomáhá Ripen® plně rozvinout jeho 

potenciál. Před aplikací Ripen® odstraní  FloraKleen® zbytky dusíku a 

dalších minerálních solí ze substrátu. Po Ripen® zlepší propláchnutí s 

FloraKleen® chuť vaší úrody.  

• Pozor:
• Nemíchejte s jinými přípravky!
Ripen® plní svůj účel nejlépe a kompletně, je-li používán SAMOSTATNĚ! 

Souběžná aplikace dalších přípravků (PK, boostery a živiny) spolu s 

Ripen® může ovlivnit jeho účinnost. 

• Postupujte podle pokynů k dávkování a podmínkám použití:
Ripen® se zásadně odlišuje od jiných produktů určených na poslední 

fázi květu. Důvěřujte nám, naše dávkování a pokyny byly testovány a 

osvědčeny a jejich nedodržování může způsobit nerovnováhu nebo 

zhoršit účinnost.
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Díky aplikaci přípravku FloraKleen® po dobu dvou dní před nasazením Ripen® za účelem rozložení 

nánosů minerálních solí ve vašem substrátu bude Ripen® působit ještě rychleji. 

Za účelem iniciace tvorby cukrů a posledního vylepšení výsledné chuti doporučujeme používat GHE 

FloraKleen® během posledních dnů před slizní. 

FloraKleen + Ripen

10 až 15d
Ripen

2 to 5d
Čistá voda
(Volitelné)

Sklizeň
4 až 5mL/L

48h
FloraKleen
1,5 až 3mL/L

48h
FloraKleen
1,5 až 3mL/L


