Na jaren onderzoek komt CANNA met
een nieuw revolutionair kokos product :
CANNA COGr. Het product bestaat
uit een uitgekiende mix van kokosgruis,
kokosvezel en kokos granulaat. Dankzij
de grove kokosstructuur heeft COGr de
unieke eigenschap om gelijktijdig grote
hoeveelheden, voedingsstoffen, vocht en
lucht op te nemen en het direkt beschikbaar
te stellen aan de plant. Dit maakt het
medium

superieur

aan

alle

andere

groeimedia, wat resulteerd in snellere
doorworteling en hogere opbrengsten!
Volg

de

hieronder

gepresenteerde

aanwijzingen zorgvuldig op en overtuig
uzelf van de kwaliteiten van dit professionele
kwaliteitsproduct.

Gebruiksaanwijzing voor CANNA COGR
1

2

3

5

4

1

OF

2

OF

• COGr boards worden geperst en droog geleverd, daardoor is het gemakkelijk in transport en opslag, zie (1).
• Om er een geschikt kweekmedium van te maken
moeten de COGr boards eerst met een
speciaal hiervoor ontwikkelde COGr
BUFFER AGENT geweekt en gebufferd
worden. De boards zullen opzwellen
van 3 liter naar 17 liter kwaliteits
substraat, zie (2).
• Verdun de BUFFER AGENT met
water in de verhouding 1:500
en breng de pH op 5,5 - 5,8.
• Voeg per COGr board 12,5
liter verdunde buffer vloeistof
toe, bijvoorbeeld met een
gieter of slang, zie (3).
• Maak drainsnedes vóór of na het
toedienen van BUFFER AGENT,
afhankelijk van uw systeem, zie
(4).
• Laat de COGr met de
BUFFER AGENT 24 uur rusten en
bufferen. Laat het overtollige
vocht uit de mat lopen en breng
de plantgaten aan, zie (5).
• COGr is nu klaar om beplant te worden, zie (1).
• Zodra de stekken staan wordt aanbevolen
om RHIZOTONIC te gebruiken. RHIZOTONIC
stimuleert wortelgroei en de doorworteling
van het substraat.
De planten slaan sneller aan, wat
resulteert in een productievere plant.
RHIZOTONIC kan worden toegediend
via bladbespuiting, met een gieter
of met het druppelsysteem, zie (2).
• Start met COGr VEGA met een EC
van 1,5 mS/cm2. pH 5,5 - 5,8. Zie (3).
• Zijn de planten goed doorworteld,
voer dan de EC op tot een
dosering van 1:250. Aanbevolen
EC: 1,8 - 2,4 mS/cm2, afhankelijk
van de kwaliteit en de EC van het
water.

3

EN

1

2

+

• Gebruik COGr VEGA tot en met de eerste 2-3 weken
van de bloeiperiode (12 uur licht/donker). Op het
moment dat de groei stagneert en de bloemvorming begint, is het tijd om over te stappen op
COGr FLORES (verdunning 1:250; EC 1,8 - 2,7
mS/cm2; pH 5,5 - 5,8). Zie (1).
• Tijdens de bloei heeft de plant meer
behoefte aan fosfaat en kalium.
Aan deze behoefte kan worden
voldaan door 4 weken voor de
oogst, gedurende een week, PK
13/14 toe te dienen. In combinatie
met CANNABOOST resulteert dit in
nog dikkere en hardere vruchten,
dus extra opbrengst, zie (2).
• Stop een week voor de oogst met
COGr FLORES.
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Hergebruik:
COGr kan vanwege zijn stevige structuur uitstekend 3
maal hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies.
• Oogst de plant en verwijder de bovengrondse
plantresten, zie (1).
• Spoel het COGr granulaat grondig door met een
dubbele dosis CANNZYM, en laat het 24 uur rusten, zie
(2).
• BUFFER AGENT is nu niet meer nodig, je kunt direct
opnieuw beginnen met aanplanten, zie (3).
Watergift:
Richtlijn watergift voor volwassen planten is 4 - 6 liter/m2
per dag. Aanbevolen aantal druppelbeurten is 1 tot 3 keer
per dag. Druppel bij voorkeur alleen overdag wanneer
de lampen aan zijn. Zorg voor een voldoende drainage
(10 - 20%). Bij zout leidingwater (EC >0,6 mS/cm2) moet
er meer worden gedraineerd om zoutophoping te
voorkomen.

-TIPS•W
 anneer wordt gekweekt in plantbakken
met een afsluitbaar drainsysteem dan is
het gemakkelijker om te beginnen met
drainsnedes, de COGr om te draaien en
vervolgens de plantcontainer vol met
bufferoplossing te laten lopen.

•V
 anaf tweede week nadat planten op COGr

staan wordt het aanbevolen om CANNZYM met de
voeding mee te geven. CANNZYM breekt dode
wortels af, zorgt voor meer lucht in de slab, voorkomt
plantziektes, stimuleert het microleven in de bodem
en maakt extra voedingsstoffen beschikbaar
voor de wortels. CANNAZYM kan continu worden
meegegeven met de voeding (verdunning 1 :
400) of een keer per week (verdunning (1:100).
CANNAZYM zorgt er tevens voor dat de COGr beter
hergebruikt kan worden.
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