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BOORDEVOL MICROBIOLOGISCHE
ELEMENTEN
CANNA COCO is het enige RHP gecertificeerde kokos substraat dat niet gestoomd
is. Hierdoor bevat CANNA COCO substraat zeer veel nuttige micro-organismen (o.a. Trichoderma) die wortelrot en
andere ziekten tegengaan. Trichoderma
staat ook bekend om zijn wortelgroei
bevorderend effect. Andere RHP gecertificeerde substraten worden gestoomd,
waardoor deze beschermende organismen sterven en het natuurlijke evenwicht
verstoord wordt.
PIONIER, SPECIALIST EN MARKTLEIDER
CANNA ontwikkelde het eerste gespecialiseerde kweeksysteem voor de teelt op
kokos. Tegenwoordig is CANNA COCO
uitgegroeid tot het meest populaire
systeem. De uitgekiende combinatie van
hoogwaardige substraten en meststoffen staat garant voor de beste resultaten.
Kokoskwekers die echt het beste van het
beste willen, kiezen voor CANNA COCO.

ECOLOGISCH VERANTWOORD
CANNA COCO substraat is een milieuvriendelijk product op basis van kokosvezels. Bij de productie van dit duurzame
kweekmedium worden geen energieverslindende productiemethoden gebruikt.
Kokosvezels worden gewonnen uit de
bast van de kokosnoot, een natuurlijk
product dat het hele jaar door geoogst
wordt.

CANNA COCO A&B
Het is CANNA, als eerste, na jarenlang
onderzoek van bodem-, drain- en bladanalysen gelukt een meststof te ontwikkelen die aangepast is aan de eigenschappen van het kokossubstraat. CANNA
Coco A&B zijn samengesteld uit hoogwaardige mineralen. CANNA COCO
bevat bovendien natuurlijke chelaten,
humuszuren en fulvinezuren, waardoor
de plant alle voedingsstoffen optimaal
op kan nemen. Kwekers van over de hele
wereld zijn al jaren enthousiast over de
explosieve groei en uitbundige bloei van
CANNA COCO. Door de unieke buffering
van het CANNA COCO medium wordt
CANNA Coco A&B voor zowel de groeials de bloeifase gebruikt.

choderma) behouden die de plant
beschermt tegen bodemziekten.
Een sterke beworteling, krachtige
groei en meerdere oogsten worden
in CANNA COCO substraat gecombineerd. CANNA’s COCO substraat combineert de tolerantie en het organische
van aarde met de precisie van de voedingsgift bij het kweken op steenwol. Het
beschikt over een complexe luchtwaterhuishouding, waardoor het andere
substraten overtreft. CANNA COCO substraat is ontwikkeld en afgestemd op de
eisen van de CANNA-kweker.

KWEKEN ZONDER INSPANNING
CANNA COCO substraat heeft een
unieke buffering. De sponsachtige structuur zorgt ervoor dat elementen uit de
CANNA Coco A&B voeding al in de groeifase in de kokos worden opgeslagen. De
plant regelt dus zelf de hoeveelheid en
het tijdstip van haar voedingsopnamen.
TOLERANT
Kokosvezel bezit genoeg capillaire werking om voldoende vocht en voeding
vast te houden. Hierdoor kan de plant
langer zonder water, bijvoorbeeld bij het
uitvallen van een voedingspomp.
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CANNA COCO SUBSTRAAT
CANNA COCO substraat is een 100%
organisch product met een gelijkmatige
en fijne structuur, vrij van virussen, chemische toevoegingen en bodemziekten.
Naast het feit dat het niet gestoomd is,
onderscheidt CANNA COCO substraat
zich van andere substraten door het
gebruik van eerste klas uitgangsmateriaal en haar zuiverheid. Het heeft
haar sponsachtige vezelstructuur en de
natuurlijke positieve schimmels (o.a. Tri-

