CANNaZYM
VYTVÁŘÍ ZDRAVÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM

u

u

ZVYŠUJE ODOLNOST
ROSTLINY
ˇ 12 ROZDÍLNÝCH
PRES
ENZYMU˚

u

ROZKLÁDÁ STARÉ NEBO
ˇ
MRTVÉ KORENOVÉ
ZBYTKY

u

VHODNÝ PRO VŠECHNY
ˇ
TYPY PROSTREDÍ

CANNAZYM je enzym vysoké kvality. Obsahuje
více než 12 rozdílných druhů enzymů, v kterých
jsou přidány vitamíny a extrakty z pouštních rostlin.
CANNAZYM urychluje proces rozložení odumřelého
kořenového systému a regeneruje mikroorganismus.
K tomu navíc CANNAZYM ulehčuje absorpci
živin a zvyšuje odolnost proti choroboplodným
organismům.

prostředí je zušlechtěno a jak minerály a cukry, tak
výsledek použití produktu CANNAZYM je důležitý
pro bakterie, které jsou umístěné blízko kořenů.
Tyto bakterie poskytují rostlině extra ochranu proti
chorobám, které mohou být způsobeny plísněmi a
usnadňují výměnu živin a vitamínů s kořeny. To má
za následek vyrovnanou rovnováhu a zvýšenou
absorpci.

Ohrožení
V kořenovém systému, který funguje správně,
kořeny umírají a nové se vytváří. Zbytky odumřelých
kořenů vytváří ideální substrát pro choroboplodné
organismy. Poté, co se patogenní plísně rozmnoží
v mrtvém kořenovém systému, jsou hrozbou pro
zdravé kořeny. Ty jsou jednoduše postiženy a
ztrácejí důležité části pro jejich funkci. To způsobuje
namáhání celé rostliny a zpomaluje jakýkoliv nový
růst.

Zvýšené zdraví
CANNAZYM
obsahuje
několik
lehce
absorbovatelných vitamínů, které stimulují rostlinu,
aby vytvářela nové kořeny. Dobře vyvinutý kořenový
systém používá mnoho mladých center růstu. Prvky
jako vápník, hořčík a železo jsou absorbovány
přesně těmito centry růstu. Kromě toho látka, která
byla izolována z pouštních rostlin, byla přidána do
produktu CANNAZYM jako přírodní obranný systém.
Aktivace obranného systému rostliny zvyšuje
ochranu proti choroboplodným organismům.
Obranný systém, jehož funkce optimálně poskytují
rostlině reagovat rychle proti hrozícímu útoku;
eventuálnímu poškození bude zabráněno z části
nebo úplně.

Jak CANNAZYM funguje?
Enzymy jsou látky, které urychlují reakce v živém
organismu. (Příklad: enzymy hrají důležitou roli při
zažívání).

Výše uvedené informace také vysvětlují, proč je
CANNAZYM nepostradatelný v opětovném použití
pěstících substrátů; kořenové zbytky shnijí a přemění
se na prospěšné živiny; nakažení se zabrání a poměr
mezi vzduchem a vodou v kořenovém prostředí
Enzymy v produktu CANNAZYM ulehčují přeměnu bude vylepšen.
odumřelých kořenů na minerály a cukry. To je
důležité, neboť vytvářejí hodnotný zdroj živin pro
rostliny stejně tak jako pro zemité prostředí. Rychlý
rozklad kořenových zbytků vytváří vyváženou
atmosféru a zemitou hydrologii v kořenovém
systému. Kromě toho hnilobě a následkem toho
vytváření toxických látek je zabráněno a je také
omezeno nebezpečí infekce choroboplodnými
plísněmi. To je ideální pro Vaši rostlinu. Zemité
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