
CANnaCURE

u	 Zapewnia roślinom Zdrowie i  
 ożywia liście

u ZwalcZa organiZmy sZkodliwe: 
 • mącZlikowate  
 • msZyce
 • prZędZiorki chmielowce
 • cZerwce mącZyste

u ZwalcZa mącZniaka

u stymuluje wZrost roślin dZięki
 odżywianiu liści

u środek nietrujący, może być  
 stosowany do momentu Zbiorów

u poprawia barwę liści i
 wZmacnia je 

u biodegradowalny

Naturalna

droga

eliminacji

szkodników



ZWALCZA ORGANIZMY SZKODLIWE I MĄCZNIAKA
CANNACURE jest stymulatorem wzrostu o szczególnej 
dodatkowej zdolności do zwalczania organizmów szkodli-
wych w sposób przyjazny dla środowiska. Dzięki zastoso-
waniu CANNACURE, roślina może się skoncentrować na 
formowaniu większych kwiatów i obfitszym owocowaniu 
podczas całego okresu uprawy aż do zbiorów. Labo-
ratorium badawcze CANNA’s Research Laboratorium 
stworzyło unikalny produkt o zróżnicowanych funkcjach:
• zwalcza organizmy szkodliwe oraz mączniaka dzięki
 cechom fizycznym przyjaznym dla środowiska
• dostarcza składniki odżywcze poprzez liście i w ten
 sposób utrzymuje roślinę w dobrej kondycji

DZIAŁANIE FIZYCZNE
Spryskując roślinę preparatem CANNACURE pokrywasz 
rośliny drugą naturalną warstwą. Dostarcza ona składniki 
odżywcze, przy czym rośliny mogą nadal oddychać. 
Poza tym warstwa ta jest lepka, co powoduje przyklejenie 
szkodników. Nie mogą one dostać się do liścia i umierają, 
ponieważ nie są w stanie dłużej funkcjonować. Stąd też 
ważne jest, by liście zostały spryskane zarówno z wierzchu, 
jak i od spodu.

PORADY DOT. UŻYTKOWANIA PREPARATU CANNACURE
Opryskiwanie zapobiegawcze raz w tygodniu produktem 
CANNACURE ogranicza dostęp szkodników do liści i 
uśmierca je przyklejając je do nich. Jeżeli Państwa rośliny 
zostały już w znacznym stopniu dotknięte przez np. mącz-
likowate, przędziorka, czerwce mączyste lub mszyce, na-
leży użyć CANNACURE, by się ich pozbyć. Powtarzający 
się cykl 1 oprysku na 3 dni wystarcza, by unieszkodliwić 
szkodniki i zapewnić ich usunięcie. Również mączniak nie 
ma w ten sposób żadnych szans. Preparat CANNACURE 
można stosować od początku wzrostu do momentu 
zbiorów, zatem można go używać zarówno na roślinach 
jadalnych, jak i ozdobnych. W ten sposób unikniesz rozwo-
ju organizmów szkodliwych tuż przed zbiorami.

DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH
CANNACURE uzdrawia i utrzymuje roślinę w dobrym 
zdrowiu, zapewnia jej piękno i połysk, co umożliwia opty-
malną fotosyntezę. Dzięki temu Państwa roślina może się 
skoncentrować na wytwarzaniu pędów i kwiatów.
W połączeniu z preparatem CANNABOOST pędy i kwiaty 
formują się szybciej i są lepszej jakości. Dostępność skład-

ników odżywczych jest niezmiernie ważna dla Państwa 
rośliny, by osiągnąć dobre rezultaty uprawy. CANNA gwa-
rantuje dostępność tych składników, jeśli użyją Państwo 
preparat CANNACURE w połączeniu z CANNABOOST, 
CANNA PK 13/14, przy jednoczesnym regularnym stoso-
waniu odżywek CANNA.

ZADBAJ O OPTYMALNĄ ODPORNOŚĆ
Razem z innymi składnikami odżywczymi i dodatkami 
firmy CANNA, CANNACURE dba o to, by Państwa rośliny 
utrzymywały wystarczający poziom energii konieczny do 
zwalczania organizmów szkodliwych. Mieszanie różnych 
marek odżywek może mieć zgubny wpływ na zdrowie 
roślin. Skutkuje to brakiem energii roślinnej, przez co choro-
by mają więcej szans rozwoju w kluczowych momentach 
uprawy.

LEPSZY WZROST I OCHRONA
CANNACURE nie jest pestycydem, jednak ma jego ce-
chy. Produkt jest biodegradowalny i może być używany 
bez zakładania środków ochrony osobistej. Stosując  
CANNACURE zapewnia się świetne rezultaty uprawy, bez 
szkody dla środowiska i własnego zdrowia. CANNACURE 
uniemożliwia w naturalny sposób zaatakowanie roślin 
przez organizmy szkodliwe i mączniaka.

CANnaCURE

Quality proves itself!

www.canna.com
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