
A CANNA termőtalajon történő művelésre 
szolgáló tápanyagait CANNA TERRA-nak 
hívják. A CANNA TERRA használható mind 
virágcserépben, mind szabadföldi műve-
lésben.

A termőföldben való termesztés legna-
gyobb előnye egyszerű használatában és 
e közeg toleráns természetében rejlik, ami-
nek eredményeként a termesztés (apró) 
devianciái nem járnak a terméshozamot 
illetően komoly következményekkel.

Azonban van egy hátránya, éspedig az, 
hogy a különböz ő típusú talajok megtart-
ják eltérő tápanyag elemeiket, ami a táp-
anyag adagolásának pontos ellenőrzését 
megnehezíti.

Ennek ellenére kifejlesztették a Terra táp-
anyagokat, hogy ezeket a problémákat 
lekűzdjék, és minden talajtípus esetében jó 
eredményeket biztosít, a CANNA különle-
ges választékával rendelkezik:  
CANNA Terra Professional, 

CANNA Terra Professional Plus és Terra 
Magkeverék, ezek teszik ki a Terra táp-
anyagok legnagyobb részét. Ezek a talajok 
egyedülálló szerves összetevőkből készül-
nek, úgy mint levegős, szellős tőzegtelep 
és fakéregfélék, amelyeknek jellegzetes 
fertőtlenítő hatásuk van.

CANNA Terra Professional és CANNA Terra 
Professional Plus gondoskodik egy feltűnő-
en magas gyökérfejlődésről, kombinálva 
egy alacsonyabb betegségi  aránnyal. 
Egyebek között ezek a jellemzők azok, amik 
a CANNA TERRA-t a  gyorsan fejlődő  növé-
nyek számára rendkívül alkalmassá teszik.

CANNA TERRA Magkeverék homogén, sta-
bil szerkezetű, ami biztosítja azt, hogy több 
vizet képes megtartani, visszatartani mint 
más földkeverékek. Ezáltal a magoknak 
sokkal jobb az esélyük arra, hogy kifogásta-
lanul csírázzanak. CANNA TERRA Magkeve-
rékek gyökérdugványok esetén különösen 
jól alkalmazhatók.

CANNA HYDRO Vega és Flores olyan 
rendszerekhez való tápanyag, amelyekben 
a szennyvízet nem juttatják vissza a 
tápanyag-tartályba, hanem leengedik. 
CANNA HYDRO Hollandiaban évek óta 
a legnagyobb mértékben alkalmazott 
tápanyag.

A CANNA HYDRO a növények számára 
szükséges valamennyi tápanyagból 
kiegyensúlyozott mennyiséget tartalmaz.

Ez több szakértelmet igényel, mint például 
a termőtalajon való termesztés, viszont 
magasabb terméshozamok érhetők 
el annak a ténynek következtében, 
hogy a tápanyag felszívódása jobban 
szabalyozható.

Hollandiában a csapvíz összetétele változó. 
Például a CANNA kifejlesztett a Rotterdam 
közeli termesztöknek a Rotterdam Speciált.

CANNA HYDRO egyike azoknak a 
alapoknak amellyel a CANNA naggyá lett.
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A CANNA COCO volt az első olyan tápláló 
készítmény, amely kókuszon való termesz-
tésre volt alkalmas, és amely ennyi év eltel-
tével is még mindig egyedülálló. 

CANNA COCO páratlan eredményeket 
biztosít a CANNA kókusz-táptalajon. Ez a 
szubsztrátum egyesíti a termőtalaj toleráns, 
szerves jellegét a kőzetgyapot finomságá-
val.

CANNA COCO az egyetlen kókusz-tápta-
laj, amely RPH-tanúsítvánnyal rendelkezik, 
az egyetlen ami nem sterilizált, és így meg-
őrzi természetes szivacsos jellegét csakúgy, 
mint az eredetileg benne lévő hasznos 
gombákat. 

Ezért olyan sikeres a CANNA COCO, a gyö-
kér fejlődését, a növekedést és az újrahasz-
nosítást illetően egyaránt.

CANNA COCO mellett létezik még a 
CANNA COGr: egy ugyanolyan tulajdonsá-
gokkal, de durvább szerkezettel rendelkező 
kókusz-táptalaj, amely különösen a tapasz-
talt kókusz-felhasználó számára megfelelő. 

Ha ezt a kókusz-táptalajt alkalmazzuk, ak-
kor minden másnál nagyobb precizitással 
lehet a tápanyagokat adagolni. A COGr-
táblákat összepreselik, ebből következően 
nagyon kis helyet foglalnak el, ami ideális a 
szállítás szempontjából. A táblák térfogatát 
használat előtt először visszaállítják.

A COGr Vega és Flores azok a tápanya-
gok, amelyeket kimondottan a COGr-rel 
együtt való alkalmazásra fejlesztettek ki. 

CANNA AQUA a recirkulációs rendszerben 
való termesztéshez való tápszer. Ebben a 
rendszerben a lecsapolt víz nem lesz elve-
zetve, hanem újrahasznosítják.

Ebben a fajta rendszerben a növények 
direkt kapcsolatban állnak a tápoldattal. 
Mivel a növény nem egyenlő mennyiség-
ben és sebességgel szívja fel, a tápoldat 
összetétele és savassága idővel változik. 
CANNA AQUA-t úgy alkották meg, hogy 
a növény mindig képes a megfelelő táp-
anyagokat elegendő mennyiségben fel-
venni, ez szükséges egy optimális növéshez 
és virágzáshoz. A formulat úgy alakították 
ki, hogy a növények maguk szabályozzáka 
pH-jukat, ily módon a pH-érték mindig az 
optimális határokon belül marad.

A helyes kezdő-pH beállítása után tehát 
nincs szükség további korrigálásra.

Ezen a módon a CANNA AQUA az egyik 
legösszetettebb növénytermesztési rend-
szert is leegyszerűsíti a termesztők számá-
ra. Nem meglepő , hogy Nagy-Britan-
niában, ahol a legtöbb termesztő ezt a 
rendszert használja,  rendkívül népszerű a 
recirkulációs rendszer.

A CANNA AQUA a termelés egy nagyon 
érdekes formája, ahol minimális hulladék 
termelődik. 
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www.canna.com

A CANNA kezdetektől fogva egyet jelent a legmagasabb minősé-
gű tápszerek és termesztési közegek fogalmával. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy a CANNA világvezető piacvezető. 

A CANNA minden terméke össze van hangolva a különböző 
körülmények között fejlödő növény szükségletével.
Ezen a módon tudja minden termesztési rendszeren és minden 
szinten a legjobb eredményt elérni.

Egy növénynek különböző termőtalajon ugyanarra a tápanyagra 
van szüksége. Ezeknek a tápanyagoknak megis jelentős hatása 
van a rendelkezésreálló termesztési rendszerekben. Így nem 
tartalmaz a kőgyapot semmilyen tápanyagot és a kókusz nem vesz 
fel tápanyagokat a tápoldatból. Ezért  van az, hogy a növénynek 
különböző termesztési körülmények között különböző fajtájú 
tápanyagra van szüksége. 
A CANNA-nak tulajdonképpen nagyon logikus, különboző táplálék 
vonalakat fejlesztett ki minden specifi kus termesztési rendszerre. 
A CANNA termékei ismertek a magas terméshozamról, felhasználó-
barát tulajdonságukról, a felhasznált alapanyagok tisztaságáról és 
a termelő egészségre való fi gyelme. Az eredmény: egy egészséges 
végtermék. A minőség önmagáér beszél!

Tápszer - Vega és Flores
A CANNA tápszeres üvegein a megszokott elnevezéssel találkoz-
hatunk ‘Vega’ vagy ‘Flores’. Ezek az elnevezések mutatják, hogy a 
növény melyik fejlődési fázisban van.

A Vega a vegetatív fázisban alkalmazható, azaz amikor a növény 
növekszik. Ebben a fázisban gyökerezik a növény és hoz sok zöldet. 
Egy gyors kezdet, egészséges gyökérzet és erőteljes hajtás nélkülöz-
hetetlen egy optimális végeredményhez.

Flores a virágzási szakaszra való. Ez idő alatt megváltozik a növény 
tápanyagszükséglete, kifejlődnek a csúcsok és beérik a termés. A 
Flores termékekkel nagy terméshozam érhető el, mivel a tápszerek 
speciálisan erre a szakasszal van összehangolva.

QUALITY PROVES ITSELF!
C

O
PY

RI
G

HT
 C

A
N

N
A

©
 H

U 
28

66
 0

51
2

1A_HU_Algemeen.indd   3 30-05-12   09:16



Adalékanyagaink azok a termékek, amelyek a fő-tápanyaggal együtt használhatók, többek között a 
minőség javítására és a terméshozam fokozására. Például azáltal, hogy a növény több növényfajlagos 
anyagot tud előállítani. A CANNA adalékanyagai a növényt ellenállóbbá teszik a betegségekkel 
szemben vagy elősegítik a gyökérképzésben.

CANNAZYM

A CANNAZYM egy enzim készítmény, ami felgyorsítja a letört, megbetegedett 
növényrészek fejlődését. Ezen a módon marad az alap szabad a nem kívánatos halott 
gyökerek és a kártékony mikroorganizmusoktól amelyek a gyökereken fejlődnének 
és a növényt megbeteggé tennék. Ezen felül elősegíti a tápanyagok tökéletesebb 
felszívódását. A CANNAZYM egy közeg- és talajjavító ami arrol gondoskodik, hogy 
a növekedési közeg többszörösen felhasználható. Az enzimek mellett a CANNAZYM 
vitaminokat is tartalmaz ami a növényt új gyökerek kialakítására serkenti és egy sivatagi 
növényekből izolált anyag, ami a növény védekezőrendszerét megerősíti.

CANNA RHIZOTONIC

A RHIZOTONIC egy vitalizalt növényi kivonat ami elősegéti a gyökerezést. Vitaminokban 
és nyomelemekben gazdag ami többek között arról gondoskodik, hogy a dugványok 
gyorsabban megkezdjék a gyökerezést és az átültetett növények könnyebben tovább 
gyökerezzenek az új közegben. Emellett a RHIZOTONIC növeli a növény betegséggel 
szembeni ellenállóképességét. Egy növény ellenállása csökkenhet ha az például 
még fi atal vagy éppen átültetve vagy megmetszve lett. A RHIZOTONIC ilyen esetben 
megelőz egy sokkot, stimulálja a növekedést és a tovább gyökerezést, csökkenti az 
esélyt a megbetegedésre vagy egy lassú fejlődésre. A gyors eredmény eléréséhez a 
RHIZOTONIC- ot a levelekre is lehet permetezni. Ez nevezetesen akkor tanácsolt, ha a 
növénynek még kevés gyökere fejlődött ki.

CANNA PK 13/14

A PK13/14 virágzást stimuláló ásványokat tartalmaz ami erősen növeli a hozamot azáltal, 
hogy a virágzó növényicellákat különösen táplálja. A növények nagy, kövér csúcsokat 
hoznak. A PK13/14 körülbelül a virágzás felénél kell adni amikor a foszfor- és kálium igény 
jelentősen megnől. A PK13/14-t a növény ekkor közvetlenül veszi fel. A CANNABOOST 
fokozza az anyagcserét és a PK 13/14-re erősítő hatást gyakorol. E tökéletes kombináció 
következtében a növény még pompásabban fog virágozni.
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A CANNA további brosúrái, amely az Ön számára még érdekes lehet: CANNA Info Futár, 
CANNA Info Papírok és a CANNA termék tájékoztatók.

www.canna.com

CANNA AkTRIvator

Az AkTRIvator megvédi a növényt a talajbetegségekkel szemben, ami gyakran 
előfordul mikor a növény még fi atal. De a felnőtt növényeket is megtámadhatja olyan 
talajbetegség ami akadályozza a növény növekedését, fejlődését, miközben a növény 
egészségesnek tűnik. Az AkTRIvator hatásának jól látható jele a növény fokozott vitalitása 
és az, hogy a gyökerek jobban fejlődnek.

CANNA mononutrienseket egy esetleges táplálékelem hiány vagy fenyegető hiány 
megelőzésére alkalmazható. Ennek a használata megelőzi a táplálék felszívódás 
akadályozását így feltételez egy biztosan magasabb terméshozamot. A fő tápanyagok 
mellett, úgymint: nitrogén, foszfor és kalium, rendelkezésre áll kalcium, magnézium, vas 
és egy nyomelem-keverék. Lásd a mononutrienseket úgy mint gyógyszer. Csak akkor 
használd, ha igazán szükséges.

Mononutrients

pH-növekedés és pH-virágzás
A tápanyagtartályban jellemző pH-érték csökkentése illetve növelése céljából létezik 
egy úgynevezett pH-sorozat. Anövekedési és virágzási fázisokra vonatkozóan különféle 
oldatok állnak rendelkezésre.
pH+
Nem kell fi gyelembe venni azt a fázist, amit a növény a pH-érték növelésekor elér. 
A CANNA két különböző oldatot fejlesztett ki, az egyik 5%-os a kissebb beállításokra,
a másik 20%-os a nagyobb korrekciókra.

pH series

CANNABOOST

A CANNABOOST a CANNA hatékony virágzás-serkentője, speciálisan a gyorsan növekvő  
növények számára fejlesztették ki. CANNABOOST serkenti az új virágok fejlődését. 
Ez teltebb termést eredményez, mint egyébként. Ezzel összefüggésben a szüret is 
homogénebb lesz, mivel a gyümölcsök fokozatosan érnek meg. Ami a CANNABOOST-tal 
kapcsolatosan nagyon különleges az az, hogy nem csak a magasabb terméshozamot 
garantál, de az íz is jobb lesz. Egy extra a CANNA-termesztő számára!
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