
CANNA TERRA to odżywki do uprawy w 
ziemi. Nadają się do upraw wewnętrz-
nych i zewnętrznych.

Są to środki łatwe w użyciu a małe 
odchylenia w ich zastosowaniu nie mają 
żadnych, poważnych konsekwencji w 
wydajności plonów.

Jedyną wadą tych środków są trudności 
w określeniu bardzo precyzyjnej dawki. 
Jest tak ponieważ różne typy ziemi po-
siadają różne elementy odżywcze.

Specjalna linia produktów CANNA 
pomaga w rozwiązaniu tych proble-
mów. Są to: CANNA Terra Professional,  
CANNA Professional Plus i
CANNA Terra Seedmix.

Ziemie te zawierają najlepszej jakości, 
najkorzystniejsze składniki organiczne jak 
m.in. torf, mech, kora. Charakteryzują się 
one właściwościami antyseptycznymi.
CANNA Terra Professional i
CANNA Terra Professional Plus sprzyjają 
wyjątkowo dobremu rozwojowi korzenia 
i niskiemu wskaźnikowi zachorowalności. 
Dlatego są szczególnie polecane dla 
krótkich cykli  i szybko rosnących upraw.

CANNA Terra Seedmix ma stabilną, ho-
mogeniczną strukturę, która zapewnia 
lepsze utrzymanie wody niż inne ziemie. 
Daje największą szanse na szybkie 
kiełkowanie. CANNA Terra Seedmix jest 
idealnym miejscem dla roślin po zabiegu 
przycinania korzeni.

CANNA Hydro Vega i Flores są od-
żywkami dla otwartych systemów 
hydroponicznych (roztwór nie powraca 
do zbiornika odżywczego ale do obojęt-
nego podłoża i nie jest już odzyskiwany- 
system Run-to-Waste). 
Są to najczęściej użwane odżywki w tym 
systemie.

CANNA HYDRO ma zrównoważoną 
ilość wszystkich elementów odżywczych 
potrzebnych rośliną. Gdy związki che-
miczne używane w systemie typu 
Run-to-Waste są zwykle bierne (nie 
dodają albo zabierają składniki odżyw-
cze z roztworu odżywczego) wszystkie 
odżywcze  składniki muszą znajdować 
się w roztworze odżywczym. Nadmiar 
elementów odżywczych może pro-
wadzić do zniszczenia rośliny albo do 

zaburzenia”naturalnej” różnorodności 
biologicznej środowiska naturalnego.
Aby zapobiegać temu składniki  od-
żywcze powinny być specjalnie zapro-
jektowane jako system odpowiedni dla 
typu wody kranowej. Dlatego CANNA 
poszerzyła swoją linię produktów
CANNA HYDRO o wersję dla wody twar-
dej (Hard) i miękkiej (Soft). Gwarantuje 
to, że właściwa ilość składników odżyw-
czych będzie dostarczona do systemu 
korzeniowego rośliny. Ich niewielka ilość 
odprowadzana jest ze spływającą 
wodą – zdrowe dla konsumenta i wspa-
niałe dla środowiska naturalnego.

CANNA HYDRO jest jednym z produktów 
dzięki którym CANNA stała się się świato-
wym liderem na rynku.
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CANNA COCO był pierwszym odżyw-
czym produktem, który miał zastosowa-
nie w okresie wzrostu kokosów.

Związek chemiczny w CANNA COCO 
daje niezrównane rezultaty. Łączy w 
sobie tolerancyjną, organiczną naturę 
ziemi z precyzją wełny mineralnej. Wa-
rianty Vega i Flores nie posiadają tego 
substratu, ale mają unikatową formułę 
dla fazy wzrostu i kwitnięcia.

CANNA Coco Professional Plus jest 
jedynym coco substratem, który po-
siada certyfikat jakości substratu (RHP 
certification). Substrat ten wyglada 
jak gąbka. Nie został on poddany pro-
cesowi sterylizacji i dlatego zachował 
naturalne, przynoszące dobre rezultaty 
grzybki. Jest to powodem odnoszenia 

sukcesów przez CANNA COCO, w roz-
woju korzenia, wzroście i kwitnięciu.

CANNA COCO (Plus), CANNA COGr – 
substrakt coco o tych samych cechach 
ale gruboziarnistej strukturze, która 
szczególnie jest polecana dla doświad-
czonych użytkowników coco.

Składniki odżywcze mogą być poda-
wane bardziej precyzyjnie, gdy używa 
się nie innego jak tylko coco substratu. 
COGr płytki są ściśnięte i konsekwentnie 
zajmują małą przestrzeń, co ułatwia 
transport. Zwiekszą swoją objętość, gdy 
staną się mokre.

CANNA COGr Buffer Agent, Vega i
Flores to odżywki, które szczególnie 
zaleca się stosować z COGr.

CANNA AQUA jest odżywką zapro-
jektowaną do użycia w zamkniętych 
systemach hydroponicznych jak NFT 
( Nutrient Film Technique) - pokarm 
krąży w obiegu zamkniętym i zaopatruje 
korzenie sadzonek w wartości ineralne) 
lub Bubbler system ( pompka napowie-
trzająca w wodzie dostarcza tlen do 
korzeni i nie pozwala im zgnić, lecz lepiej 
przyswajać dostarczany pokarm).

W tych systemach rośliny mają ezpośred-
ni kontakt z roztworem odżywczym. Rośli-
ny nie absorbują wszystkich elementów 
odżywczych z taka samą prędkością i w 
takiej samej ilości, ponieważ kompozy-
cja roztworu zmienia się w czasie.

Aby zapewnić rośliną możliwość absor-
bowania poprawnej kompozycji odżyw-

czych elementów, których potrzebują 
do optymalnego wzrostu i kwitnięcia, 
CANNA AQUA została wzbogacona o 
odpowiednią  formułę.

Dzięki tej formule rośliny regulują same 
pH i i utrzymuje się ono na optymalnym 
poziomie.

W taki sposób CANNA stworzyła jeden 
z wielu najbardziej kompleksowych oraz 
odżywczych systemów ułatwiających 
wzrost.

Większość upraw w UK, używa
CANNA AQUA. Metoda ta jest tam 
bardzo popularna.
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Dzięki badaniom i przedsiębiorczej filozofii CANNA jest utożsamiana 
z najwyższej jakości produktami odżywczymi i środkami 
stosowanymi do upraw. Dlatego nie jest niespodzianką, że CANNA 
jest liderem na światowym rynku.

Wszystkie produkty CANNA sa dostosowane do potrzeb roslin, które 
uprawia się w rożnych warunkach. W taki sposób można osiągnąć 
najlepsze rezultaty bez względu na stosowany system uprawiania 
lub poziom uprawy.

Roslina potrzebuje takich samych elementów odżywczych w 
różnych rodzajach upraw. Systemy upraw mają jednak znaczny 
wpływ na dostępność tych elementów odżywczych. Na przykład 
wełna mineralna nie zawiera żadnych odżywczych elementów 
podczas, gdy kokos absorbuje elementy odżywcze z różnych 
roztworów odżywczych. Z tego typu powodow rośliny potrzebują 
różnych odżywek odpowiednich do warunków w jakich rozwijają 
się. Uzasadniony jest więc fakt produkcji odżywek specyficznych 
dla każdego z systemów uprawiania.

Produkty CANNA sa dobrze znane ze swojej wydajnosci, starannie 
dobranych surowców i troski o zdrowy rozwój. Są też łatwe w użyciu.

ODŻYWKI – VEGA I FLORES

Na butelkach odżywek CANNA są zamieszczone informacje o 
warunkach dla jakich są przeznaczone Vega lub Flores. Wskazują 
one w której fazie rozwoju rośliny powinna być użyta dana odżywka.

Vega jest dla wegetacji roślin lub fazy wzrastania. W tej fazie rozwijają 
się korzenie rosliny, łodyga i liście. Zdrowa struktura korzenia i silne 
pędy sa niezbędne dla optymalnych rezultatów.

Podczas fazy kwitnięcia zmieniają się pokarmowe wymagania 
roślin. Z zapotrzebowania na wysokie dawki azotu do popytu np. 
na fosfor. Produkty Flores przyczyniają się do uzyskania wysokich 
plonow prawdopodobnie dlatego, że elementy odżywcze są 
odpowiednio formułowane dla tej fazy.



CANNAZYM

CANNA RHIZOTONIC

CANNA PK 13/14

CANNAZYM jest enzymatycznym produktem, który usuwa martwe części korzenia. Tym 
samym eliminuje szkodliwe mikroorganizmy, które mogłyby wywołać chorobę rośliny. Rozkład 
martwych części poprawia napowietrzenie,odżwianie rośliny i wzmaga jakość wzrostu. 
CANNAZYM zawiera witaminy, które stymulują formowanie się korzenia. Ekstrakt z roslin 
pustynnych wzmacania układ odpornościowy rośliny.

CANNA RHIZOTONIC oparty jest na ekstrakcie z alg. Jest w 100% naturalny i zawiera wiele 
witamin. Działa jako stymulator korzenia szybko rosnących roślin. Wzmacnia odporność roślin 
na choroby i sprzyja wewnętrznej i zewnętrznej sile korzenia. Jest idealny dla przesadzanych 
roślin. Pomocny w natychmiastowej regeneracji przycinanych korzeni. Poprawia stan chorych 
roślin lub słabo rozwiniętych. Można użyć go do spryskiwania liści. Rhizotonic jest szczególnie 
polecany, gdy roślina jest słabo ukorzeniona.

CANNA PK 13/14 zawiera minerały, które stymulują rozkwitanie i zwiekszaja wydajność 
plonów poprzez podanie dodatkowego pokarmu do komórek. CANNA PK 13/14 jest 
podawany w połowie okresu rozkwitania, gdy kwiaty zaczynają potrzebować potasu i fosforu.  
CANNA PK 13/14 jest wtedy bezpośrednio absorbowany do przez roślinę. CANNA PK 13/14 ma 
inny mechanizm działania niż CANNABOOST Accelerator. Najbardziej wskazane jest używanie 
obydwu. 

Nasze dodatkowe produkty, które są używane wraz z głównymi odżywkami można podzielić na dwie 
grupy. Jedne koncentrują się na zdrowiu roślin i zbiorach (klasyczne butelki), a inne na zwiąkach 
chemicznych (biała, okrągła butelka).

QUALITY PROVES ITSELF!



CANNABOOST Accelerator

CANNA AkTRIvator

CANNA AkTRIvator chroni  przed chorobami ziemi, które często pojawiają się u młodych roślin. 
Patogeniczne organizmy w gruncie mogą spowolnić ich wzrost i hamować rozwój starszych, 
pozornie młodo wyglądających roślin. CANNA AkTRIvator sprzyja wzrostowi korzenia  i dlatego 
roślina może rozwijać się bez przeszkód.

Ich używanie zapobiega deficytowi składników odżywczych i równoważy ich poziom. Dostępne 
sa magnes, wapń, żelazo i mieszanka elementów śladowych oraz główne odżywcze elementy 
( azot, fosfor, potas). Nawozy jednoskładnikowe powinny być traktowane jako lekarstwa, co 
ozn.,że należy je stosować tylko gdy to konieczne.

NAWOZY 

pH wzrost i kwitnięcie
Serie pH- służą do obniżenia pH w zbiorniku odżywiającym w fazie wzrastania i w fazie kwitnięcia.

Serie ph+ 
CANNA ma różne rozwiązania: 5% dla lekkiego zwiększenia pH i 20% dla znacznego podniesie-
nia poziomu pH.

Kwas organiczny
Kwas organiczny jest używany do zmniejszania pH w fazie kwitnięcia i wzrastania. To produkt 
organiczny, idealny dla plantatorów posiadających uprawy organiczne.

SERIE pH

CANNABOOST to silny stymulator jakości i wydajności plonów. Stymuluje rozwój dopiero co 
uformowanych kwiatów, wzmaga proces fotosyntezy. Używanie CANNABOOST razem z 
CANNA PK 13/14 daje najlepsze efekty.

Jeśli sa Państwo zainteresowani, CANNA posiada więcej materiałów i broszur informacyjnych np. CANNA Info Couriers,
CANNA Info Papers, the CANNA Product Folders and Testimonies.
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