QUALITY PROVES ITSELF

Voor het kweken van
basilicumplanten
op alle type
		aardemixen!
CANNA TERRA

CANNA TERRA meststoffen zijn complete selecties van hoogwaardige producten, die een
explosieve groei en uitbundige bloei van basilicumplanten op de grote diversiteit van
aardemixen probleemloos bewerkstelligen. CANNA TERRA voeding garandeert u een
optimaal resultaat, gebruiksvriendelijkheid en een hoogwaardig eindproduct vrij van toxische
ballaststoffen. Om een basilicumplant zo goed mogelijk te begeleiden, hebben wij voor de
groeifase CANNA Terra Vega.

CANNA RHIZOTONIC

Deze krachtige wortelstimulator verhoogt de algehele weerstand van een basilicumplant. Een
basilicumplant heeft minder weerstand als ze bijvoorbeeld; jong, recent verpot of gesnoeid is.
CANNA RHIZOTONIC voorkomt in zo’n geval een shock (stress). Het stimuleert de ontwikkeling
van een basilicumplant en het verlaagt de kans op ziekten. CANNA RHIZOTONIC is een
vitaliserend plantenextract dat de wortelgroei bevordert. Het is rijk aan meer dan 60
biologische sporenelementen en vitaminen, die er onder andere voor zorgen dat een jonge
basilicumplantje snel aanslaat. Net overgeplaatste basilicumplant kan, dankzij CANNA
RHIZOTONIC, makkelijk doorwortelen in hun nieuwe medium. Voor een snel en krachtig
wortelstelsel kan, naast het toedienen van CANNA RHIZOTONIC, ook bladbespuiting op het
gewas worden toegepast. Dit is vooral aan te raden als een basilicumplant zelf nog weinig
wortels heeft gevormd.

CANNAZYM

CANNAZYM is een enzympreparaat dat is ontwikkeld om afgestorven plantenresten af te
breken. Door het gebruik van CANNAZYM blijft het medium vrij van ongewenste dode wortels
en schadelijke micro-organismen. Deze micro-organismen zouden zich anders in het dode
plantmateriaal kunnen ontwikkelen, waardoor een basilicumplant ziek wordt. Door de snelle
vertering van wortelresten en het voorkomen van bacteriën, ontstaat er een verbeterde
luchtwaterhuishouding in het medium. Een basilicumplant wordt gevoed met mineralen en
suikers, die door de werking zijn vrijgekomen en voor een extra stimulans zorgen.
CANNAZYM is een medium- en bodemverbeteraar, die ervoor zorgt dat het groeimedium
meerdere malen kan worden hergebruikt. CANNAZYM bestaat uit meer dan 15 verschillende
enzymen. Daarnaast bevat het product ook vitaminen en extracten van woestijnplanten.
Deze elementen dragen bij aan een verbeterde opname van voedingsstoffen.

CANNA Terra Professional Plus

CANNA Terra Professional Plus is samengesteld uit 100% organische grondstoffen. De kwaliteit van de
verschillende elementen is van het allerhoogste niveau. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van zeer
hoogwaardig witveen. Ter vervanging van perliet is er biologisch boomschors van de Franse
zee Den toegevoegd. Deze laat enzymen vrij met een natuurlijke anti-schimmelwerking. Het
medium wordt gestoken in plaats van geschaafd. Hierdoor behoudt het haar structuur. Dit
levert een ideale luchtwaterhuishouding. CANNA Terra Professional Plus bevat sporenelementen
en chelaten, die ervoor zorgen dat een plant beter wordt beschermd tijdens de groei.
CANNA Terra Professional Plus is voorbemest met voedingspreparaten. Het bevat alle
noodzakelijke elementen voor een plant, zodat een kweker de eerste week geen voeding hoeft
te geven. Bovendien geeft CANNA Terra Professional Plus een snellere groei en doorworteling,
waardoor een plant eerder immuun is voor ziektes en ongedierte.
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De richtlijnen in de tabel gelden niet als ijzeren wetten, maar kunnen beginnende kwekers op gang helpen met het ontwikkelen van een uitgekiende bemestingsstrategie. De optimale bemestingsstrategie wordt verder bepaald door factoren als
temperatuur, luchtvochtigheid, plantsoort, bewortelingsvolume, vochtpercentage in medium en watergeefstrategie.

Let op: Het bovenstaande kweekschema is naast basilicum ook van toepassing op de volgende kruiden: peterselie, bieslook en munt.
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Terra Vega

Licht per dag

Tip: Stel de pH als allerlaatste tussen de 5.8 en 6.2.
1.
In mS/cm bij EC water = 0,0 @ 25ºC, EC van gebruikt kraanwater optellen bij de geadviseerde EC!
2.
Alleen bij hergebruik medium tot laatste week, anders 2 weken voor einde stoppen.

Groei balans/bladoogst

Vegatatieve fase 2 - tijdsduur +/- 1 tot 10 weken

Vegetatieve fase 1 - tijdsduur +/- 1 tot 3 weken

Toename groei

Zaailingen en/of stekken

Start wortelvorming - tijdsduur +/- 1 week

Basilicum op
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