VOOR DE TEELT OP KWEEKAARDEN IN
DE VOLLE GROND EN IN POTTEN
-

HOGE OPBRENGSTEN
VOOR DE BINNEN- & BUITENKWEEK
KWALITEIT BEWIJST ZICHZELF
DE NATUURLIJKE KWEEKMETHODE
ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK

CANNA TERRA voeding gebruikt in combinatie met CANNA Terra Professional
en CANNA Terra Professional Plus.

KWALITEIT BEWIJST ZICHZELF

HOGE OPBRENGSTEN

Niet voor niets kweken experts van over
de hele wereld met CANNA TERRA.
Velen zien dit als dé natuurlijke kweekmethode.

VOOR DE BINNEN- & BUITENKWEEK

De CANNA TERRA voedingslijn is ontwikkeld voor zowel de binnen- als de buitenkweek. Voor optimale resultaten wordt

CANNA TERRA VEGA

Kenmerken van een gezonde en krachtige groei zijn vitale groeischeuten en
weelderige wortelontwikkeling, deze
kenmerken zijn de basis voor een hoge
opbrengst. CANNA Terra Vega is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de
behoeften van de plant in de groeifase.
Een volledige opname van voeding en
water vanaf het begin van de teelt
is dan ook gegarandeerd, doordat
CANNA Terra Vega rijk is aan direct opneembare stikstofverbindingen, hoogwaardige EDDHA- ijzerchelaten en
spoorelementen. CANNA Terra Vega
wordt toegepast op verschillende soorten aarde, zoals voorbemestte aarde,
voedingsarme- of reeds gebruikte aarden.

CANNA TERRA FLORES

DE NATUURLIJKE KWEEKMETHODE

CANNA meststoffen hebben een biotroop effect. Ze worden op een natuurlijke manier opgenomen in het systeem
van de plant. CANNA TERRA zorgt voor
een optimaal evenwicht in de plantencellen en versterkt de afweer. In tegenstelling tot andere meststoffen zijn

in een direct opneembare vorm, waardoor een uitbundige bloei wordt gegarandeerd.

CANNA TERRA PROFESSIONAL &
CANNA TERRA PROFESSIONAL PLUS

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK

Voor de groei en de bloei heeft
CANNA TERRA afzonderlijke voedingsstoffen. Dit zorgt voor een juiste dosering
van voedingsstoffen voor ieder ontwikkelingsstadium van de plant. Bovendien
is de dosering en samenstelling van
CANNA TERRA zodanig dat ook beginnende kwekers een uitstekende oogst
zullen bereiken.

houden. Hierdoor krijgt het zaadje optimale kansen om volledig te ontkiemen. CANNA Terra Seedmix is ook zeer
geschikt voor het laten wortelen van
stekjes.

Exclusieve en hoogwaardige organische ingrediënten, zoals luchtige
witvenen en antiseptische schorssoorten zijn bestanddelen van
CANNA Terra Professional en
CANNA Terra Professional Plus.
Een opvallend hoge doorworteling en bredere stengels zijn
een direct resultaat.
Een snellere stofwisseling gecombineerd
met een lage ziektedruk vertalen zich in
een verhoogde productie. Onder meer
deze eigenschappen
maken CANNA TERRA
aardemixen uitermate
geschikt voor snelgroeiende planten.

TERRA SEEDMIX

CANNA Terra Seedmix
heeft een homogene
stabiele structuur die
ervoor zorgt dat het
extra water kan vastNL 0511

Beschikbaarheid en samenstelling van
voedingsstoffen spelen een cruciale rol
tijdens de bloeiperiode van de plant. De
neiging van aarde om voedingsionen
te binden wordt gecompenseerd door
de receptuur van CANNA Terra Flores.
Daarnaast stimuleert CANNA Terra Flores
uitmuntende vruchtvorming en bevat
het alle voedingsstoffen die de plant
tijdens haar bloeifase nodig heeft.
CANNA Terra Flores is onder meer rijk
aan gechelateerde sporenelementen

CANNA TERRA was de eerste voeding
op de markt, speciaal ontwikkeld voor
het kweken op aarde. CANNA TERRA
is nog steeds ongeëvenaard. Dit komt
door de revolutionaire CANNA TERRA
formule en de hoge eisen die CANNA
tijdens de productie stelt.

CANNA TERRA meststoffen snel opneembaar. Voor snelgroeiende planten is dit
belangrijk, omdat de ontwikkelingsfasen
elkaar zeer snel opvolgen. Door de hoge
opneembaarheid van de meststoffen is
de plant weinig energie kwijt tijdens de
opname en kan deze zich volledig richten op haar groei en bloei.
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