
A CANNA PK 13/14 csúcsminő-
ségű tápláló ásványi anyagok 
keveréke, ami serkenti a virág-
zást. Ezt a terméket a gyorsan 
fejlődő növények virágzási 
fázisa számára fejlesztették 
ki. A PK 13/14 alkalmazása 
egyszerű, a magas termés-
hozamok könnyen elérhetők.  
A PK 13/14 foszfor és kálium 
kiváló minőségű keveréke, 
amit a virágzási fázis során kell 
adagolni. Mindkét alkotóelem 
nagy szerepet játszik a gyor-
san fejlődő növények virágzási 
fázisa folyamán. Egy speciális 
termelési eljárásnak köszön-
hetően a CANNA-nak na-
gyon nagy koncentrációban 
sikerült egyesíteni 
a tiszta foszfort és a 
káliumot; ez teszi a  
PK 13/14-et a nö-
vény számára gyor-
san és közvetlenül 
hozzáférhetővé.
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Szeretnél egy személyre szabott termesztés i tájékoztatót?           

A CANNA RHIZOTONIC az 
olyan, gyorsan növekvő nö-
vények gyökerei számára 
megalkotott, hatékony, al-
ga-bázisú vegetatív serkentő, 
amelyeknek már vannak gyö-
kerei illetve gyökér-kezdemé-
nyei. A RHIZOTONIC a további 
gyökér-fejlődést stimulálja, 
növeli a növény betegséggel 
szembeni ellenállóképességét 
és elősegíti megerősödé-
sét, kívül-belül egyaránt. 
RHIZOTONIC a közeg fajtájára 
való tekintet nélkül, minden 
típusnál alkalmazható. Al-
kalmas virágcserépben lévő 
földben és hidrokultúrában 
történő művelésre egyaránt. 
A RHIZOTONIC-ot 
rendszerint a leve-
lekre permetezik; 
műtrágya-tartá-
lyokban a pH-érték 
emelésének egy-
szerű eszközeként 
is használják.

A CANNAZYM kiváló minősé-
gű enzim készítmény. Több, 
mint 12 különböző fajta en-
zimből áll, amikhez vitamino-
kat és sivatagi növények kivo-
natait adták. A CANNAZYM 
felgyorsítja a letört, megbete-
gedett gyökér fejlődését, és 
aktiválja a mikroorganizmuso-
kat. Ezen felül a CANNAZYM 
elősegíti a tápanyagok töké-
letesebb felszívódását és nö-
veli a patogénekkel (kóroko-
zó organizmusokkal) szembeni 
ellenállóképességet.

A CANNABOOST a CANNA 
hatékony virágzás-serken-
tője, speciálisan a gyorsan 
növekvő növények számára 
fejlesztették ki, tökéletesíti a 
minőséget, növeli a termés-
hozamot. A CANNABOOST a 
mostanában kifejlődött virá-
gok kibontakozását serkenti, 
ami teltebb termést eredmé-
nyez, mint egyébként. Ezzel 
összefüggésben a szüret is ho-
mogénebb lesz, mivel a gyü-
mölcsök fokozatosan érnek 
meg. Ami a CANNABOOST-tal 
kapcsolatosan nagyon külön-
leges az az, hogy nem csak 
magasabb terméshozamot 
garantál, de az íz is jobb lesz. 
Valami extra a 
CANNA-termesztő 
számára!

CANNA COCO CANNA TERRA CANNA AQUA CANNA HYDRO
A CANNA termőtalajon tör-
ténő művelésre szolgáló táp-
anyagait CANNA TERRA-nak 
hívják. A CANNA TERRA hasz-
nálható mind virágcserép-
ben, mind szabadföldi műve-
lésben, bent a szobában és a 
szabadban egyaránt.
A termőföldben való ter-
mesztés legnagyobb előnye 
egyszerű használatában és 
e közeg toleráns természe-
tében rejlik, aminek eredmé-
nyeként a termesztés apró 
devianciái nem járnak a ter-
méshozamot illetően komoly 
következményekkel.

A CANNA COCO volt az 
első olyan tápláló készít-
mény, amely kókuszon való 
termesztésre volt alkalmas, 
és amely ennyi év elteltével 
is még mindig egyedülálló. 

A CANNA COCO párat-
lan eredményeket biztosít 
CANNA kókusz-táptalajon. Ez 
a szubsztrátum egyesíti a ter-
mőtalaj toleráns, szerves jelle-
gét a kőzetgyapot finomsá-
gával. A táptalaj különleges 
jellemzőinek köszönhetően a 
tápanyagnak nincs Vega- és 
Flores-változata, van azon-
ban egy egye-
dülálló forma, 
mind a növeke-
dési, mind a vi-
rágzási szakaszra. 
Ennél már nem is 
lehetne egysze-
rűbb!

A CANNA AQUA az a táp-
anyag, amit speciálisan zárt 
hidroponikus. E rendszerek 
esetében az elvezetett szenny-
vizet nem engedik ki, hanem 
úrjahasznosítják.
A CANNA AQUA-t oly módon 
fejlesztették ki, hogy biztosítsák, 
hogy a növények mindig fel-
szívják a megfelelő összetételű 
tápanyagot, amely az optimá-
lis növekedéshez és virágzás-
hoz szükséges. A formulát úgy 
alakították ki, hogy a növények 
maguk szabályozzák a pH-
jukat úgy, hogy a tápanyag-
tartályban a pH-érték mindig 
a legkedvezőbb 
tartományon be-
lül maradjon. Ez 
azt jelenti, hogyha 
egyszer pontosan 
beállították a kez-
dő pH-értéket, to-
vábbi korrekcióra 
nincs szükség.

A CANNA HYDRO olyan rend-
szerekhez való tápanyag, 
amelyekben a szennyvizet 
nem juttatják vissza a táp-
anyag-tartályba, hanem 
leengedik (Run-to-Waste / 
Nyitott Hidroponikus rend-
szerek). Hollandiában ez a 
legnépszerűbb művelési el-
járás, és a CANNA HYDRO 
az a tápanyag, amit ilyen 
rendszerben a legnagyobb 
mértékben alkalmaznak. A 
CANNA HYDRO egyike azon 
sarokköveknek, amelyek se-
gítették a CANNA-t, hogy a 
világpiac vezetőjévé váljon.
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A javasolt EC-szintek 0,0 mS/
cm-es vezetőképességű 
csapvizet vesznek alapul. 
Ha a csapvíz EC-értéke 
0,5, akkor a táblázat 
segítségével meghatározott 
javasolt EC-értékhez hozzá 
kell adni 0,5-öt. A maximális 
EC-szint 2,8 mS/cm.

Tipp: _A pH-t mindig 
utolsóként állítsa be, 5,2–6,2 
közé.

A virágzási szakasz kezdetét 
az első termők megjelenése 
jelzi. Ez rendszerint 1-3 héttel 
a 12 órás világításra való 
átállás után következik be.

1 
 _mS/cm-ben mérve, 0,0 
EC-értékű víz esetén, 25 
ºC mellett. Ne felejtse el 
hozzáadni a csapvíz EC-
értékét a javasolt értékhez!

2
 _A virágképződés 
kezdetétől adjon a 
tápoldathoz CANNA-
BOOST készítményt kb. 
1:500-as hígításban (20 ml 
10 liter vízbe).

3 _A 18 órás világításról 
a 12 órásra való átállás 
időpontja a növény 
fajtájától függ. Gyakorlati 
tapasztalatok alapján 
azonban rendszerint 
megfelel a 2 hét utáni 
átállás.
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