CANnaCURE
HOE TE BESPROEIEN MET CANNACURE?
Als je CANNACURE gebruikt, is het van groot
belang dat je de juiste spuitmethode aanhoudt. Als je de plant namelijk niet overal
raakt, kunnen de plagen en schimmels toch
overleven.
Een aantal aanwijzingen om CANNACURE goed te spuiten:
1

Spuit de plant goed nat. Sommige schimmels of plagen zitten alleen op
de boven- of juist de onderkant van het blad. Daarom is het verstandig
dat je de bladeren zowel aan de onderkant als aan de bovenkant
bespuit. Zo ben je er zeker van dat je alles hebt geraakt.

2

Zorg ervoor dat je druppels niet te groot zijn, want dan loopt de plaag er
gewoon tussendoor. Ook bij een te mistige nevel krijg je geen goede
dekking. Zorg daarom voor dunne druppels die een mooi dekkend en dik
laagje geven, zodat de plagen er goed aan vast kunnen blijven plakken.
Als je op je handen spuit en je voelt geen druppels, dan weet je dat je een
te mistige nevel hebt. Je plant moet dus echt druipen van het vocht.

3

Moet je langer spuiten, dan is het gemakkelijker en beter om de navulfles
van CANNACURE aan te maken in een spuitfles met spuitlans. Een spuitlans heeft meer bereik en meer druk. Dit maakt het gemakkelijker om ook
onder de bladeren te spuiten.

4

Spuit nooit midden op de dag omdat dit ervoor kan zorgen dat je bladeren
verbranden. De druppels fungeren namelijk als een soort brandglaasjes.
Daarom kun je de plant het beste een half uur voordat je lamp aan
gaat bespuiten. Zo kan de CANNACURE een beetje opdrogen voordat
de lamp op volle kracht aanspringt. Een buitenplant kun je het beste
een half uur na zonsopkomst besproeien met CANNACURE. Midden in
de nacht besproeien is niet verstandig, omdat de plant dan te lang nat
blijft.
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Tip!
Mocht je aan je eigen spuitcapaciteiten twijfelen, kun je
met een fluorescerende stof en uv-lamp controleren of je
de plant goed hebt bespoten. Deze stof is niet schadelijk
voor de plant. Het fluorescerende licht moet zowel aan
de bovenkant als onderkant van het blad goed zichtbaar
zijn. Een fluorescerende stof kan ook gebruikt worden om
bijvoorbeeld te controleren of de sproeiers verstopt zijn.
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Is CANNACURE een
bestrijdingsmiddel?

Kan ik CANNACURE toevoegen aan het
voedingsvat?

Nee, CANNACURE is geen
bestrijdingsmiddel. Chemische
bestrijdingsmiddelen schaden
je oogst. Met CANNACURE is er geen verlies van
oogst. CANNACURE gaat op een natuurlijke manier plagen en meeldauw tegen. Daarnaast werkt
CANNACURE ook preventief tegen plagen en meeldauw op een onaangetaste plant.

Welke plagen gaat CANNACURE tegen?
CANNACURE werkt tegen de volgende plagen:
spint, bladluis, wolluis en witte vlieg. Daarnaast werkt
het ook tegen meeldauw.

Nee, CANNACURE werkt alleen als het op de bladeren wordt gespoten. Opname door de plant via
de watergift zal geen enkel effect hebben op de
plagen.

Wordt mijn plant niet vies door de kleverige laag?
De kleverige laag werkt op het moment van spuiten. Plagen op het blad blijven op dat moment vastzitten. De laag droogt dan op en beschermt de
plant. Als de laag is opgedroogd zal er geen vuil
meer aan blijven plakken.

Wanneer kan ik CANNACURE gebruiken?
Kan CANNACURE nog meer dan het tegengaan van
plagen en meeldauw?
Jazeker. Naast het beheersen en voorkomen van
plagen is CANNACURE ook een bladvoeding.
CANNACURE houdt de plant gezond, glanzend en
schoon, waardoor een optimale fotosynthese kan
plaatsvinden. Omdat de plant geen last heeft van
plagen en meeldauw kan hij alle energie richten op
de groei en bloei.

Is CANNACURE schadelijk voor het milieu?
Nee, CANNACURE is niet schadelijk voor het milieu!
CANNACURE is biologisch afbreekbaar en kan
gebruikt worden op zowel eetbare gewassen als
siergewassen.

CANNACURE kan vanaf het begin van de groeifase
tot aan de oogst gebruikt worden. Als je nog geen
last hebt van plagen en CANNACURE preventief
gebruikt dien je je plant wekelijks te bespuiten. Als
je wel last hebt van plagen moet je de plant om de
drie dagen bespuiten. Als de plagen weg zijn ga je
over op wekelijks bespuiten.

Hoe gaat CANNACURE plagen tegen?
Door CANNACURE te spuiten breng je een kleverige
laag aan op je plant, die het voor plagen en meeldauw onmogelijk maakt om te overleven. De laag
laat de plant echter wel ademen zodat de plant
zelf niets tekort komt.

Kan ik CANNACURE gebruiken naast mijn andere
voeding?
Is CANNACURE giftig?
Nee, CANNACURE is niet giftig. Het is dan ook niet
nodig om beschermende kleding te dragen bij het
besproeien van je plant met CANNACURE.

CANNACURE kan tijdens de gehele groei- en bloeifase naast de normale voeding gebruikt worden.
Pas op: CANNACURE is geen vervanger van je normale voeding!
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