QUALITY PROVES ITSELF

		 Na pěstování
chilli papriček
ve všech druzích
půdních směsí!
CANNA TERRA

Hnojiva CANNA TERRA zahrnují kompletní nabídku prvotřídních produktů, s jejichž pomocí jednoduše dosáhnete
rychlého růstu a bohaté úrody chilli papriček v nejrůznějších druzích půdních směsí. Přípravky CANNA TERRA
zaručují optimální výsledky, jednoduché používání a konečný produkt vysoké kvality bez přítomnosti toxických
složek. Pro nejoptimálnější péči o chilli papričky jsme pro růstovou fázi vyvinuli přípravek CANNA Terra Vega a pro
fázi kvetení přípravek CANNA Terra Flores.

CANNA RHIZOTONIC

Tento účinný stimulátor tvorby kořenů zvyšuje celkovou odolnosti chilli papričky. Mladá, právě
přesazená nebo ostříhaná chilli paprička má sníženou odolnost. Pomocí přípravku CANNA
RHIZOTONIC můžete v tomto případě předejít šoku (stresu) rostliny. Stimuluje vývoj rostliny a
snižuje riziko výskytu chorob.
CANNA RHIZOTONIC je rostlinný extrakt zaručující vitalitu rostliny a rychlé zakořenění. Obsahuje
více než 60 biologických stopových prvků a vitamínů, které kromě jiného zajistí rychlé uchycení
mladých papriček. Právě přesazené chilli papričky mohou díky přípravku CANNA RHIZOTONIC
v novém prostředí snadno pokračovat ve svém růstu.
Pro rychlé a snadné zakořenění je možné kromě běžného použití přípravek CANNA RHIZOTONIC
aplikovat jako na postřik na list. Tento způsob se doporučuje zejména u velmi mladých rostlin,
které nemají dobře vyvinuté kořeny.

CANNAZYM

CANNAZYM je enzymový přípravek na rozložení odumřelých částí rostlin. Díky přípravku
CANNAZYM na rostlině nezůstávají nežádoucí zbytky odumřelých kořenů a škodlivých
mikroorganismů. V opačném případě dochází k dalšímu rozmnožení těchto mikroorganismů na
odumřelých částech rostliny, což vede k onemocnění chilli papričky.
Rychlý rozklad kořenových zbytků a omezený výskyt bakterií vedou ke zlepšené rovnováze
vzduchu a vody v půdě. Chilli papričky se živí minerály a cukry, které se během tohoto procesu
uvolní a slouží jako další stimulant. CANNAZYM přispívá ke zlepšení kvality půda a půdní mikroflóry
a zajišťuje možnost několikanásobného opakovaného použití půdy. CANNAZYM obsahuje více
než 15 různých enzymů. Kromě toho produkt obsahuje vitamíny a extrakty z pouštních rostlin. Tyto prvky slouží k
lepšímu vstřebávání živin.

CANNA PK 13/14

CANNA PK 13/14 je směs minerálů nejvyšší kvality (na úrovni kvality potravin) pro stimulaci tvorby květů.
CANNA PK 13/14 je kvalitní směs fosforu a kalia, která se přidává během vegetační fáze kvetení. Tyto prvky
jsou pro fázi kvetení u chilli papričky velice důležité a zaručují bohatou tvorbu květů. Během speciálního
procesu výroby se podařilo v přípravku CANNA zkombinovat nejčistší fosfát (P) a kalium (K) ve velmi vysokých
koncentracích. Díky tomu lze přípravek CANNA PK 13/14 jednoduše používat a potřebné živiny jsou rychle a
přímo dostupné. Chilli paprička tak nemusí k absorpci živin vydat tolik energie a může se maximálně soustředit
na svůj růst a tvorbu květů.

Akcelerátor CANNABOOST je stimulátor tvorby květů pro zvýšení úrody a kvality, který byl vyvinul
speciálně pro rychle rostoucí rostliny. Stimuluje vývoj nových plodů a květů. Je zárukou větších
plodů a bohatých květů.
Kromě stimulantů květů obsahuje akcelerátor CANNABOOST rovněž přírodní regulátory tvorby
květů. Ty slouží k lepšímu dávkování živin z akcelerátoru pro lepší tvorbu květů, ale rovněž
přírodních stimulantů květů obsažených v rostlině a energie. Díky tomu dochází k pravidelnému
vývoji plodů a květů, což vede ke stálé sklizni během celé sezony. Akcelerátor CANNABOOST je
nejen zárukou vyšší sklizně, ale rovněž intenzivnější a lepší chuti.
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Akcelerátor CANNABOOST
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CANNAZYM CANNABOOST (1) PK13/14

Ideální hodnota pH je mezi 5,8 a 6,2.
Standardní zálivka 20 ml/10 l. Pro vyšší tvorbu květů 40 ml/10 l.
Vyjádřeno v mS/cm u elektricky vodivé vody = 0,0 @ 25ºC, hodnota EC použité vody z vodovodu se přičítá k doporučené hodnotě EC!
Pouze při opětovném použití půdy.
Způsob pěstování pro průběžnou sklizeň: po sklizni zralých plodů (fáze kvetení 3) se vraťte zpět k fázi kvetení 2 pro dozrání nových plodů. Poté je možné opět sklízet.
Dodržujte tento postup tak dlouho, dokud rostlina produkuje nové plody.

14

14

14

14

14

hodin

Počet slunečních Terra Vega

Hodnoty v tabulce jsou pouze informativní a slouží začínajícím pěstitelům jako pomůcka pro vytvoření vlastní strategie hnojení. Optimální strategii hnojení ovlivňují faktory jako např.
teplota, vlhkost vzduchu, odrůda rostliny, množství kořenů, procento vody v půdě a strategie zálivky.

Tip:
1.
2.
3.
4.

Snížení množství plodů

Fáze kvetení 3 - trvá +/- 1 týden (4)

Zvýšení množství plodů

Fáze kvetení 2 - trvá +/- 2 až 3 týdny

Stagnace růstu, objevují se první květy

Fáze kvetení 1 - trvá +/- 1 až 2 týdny

Rychlý růst

Růstová fáze - trvá +/- 1 až 3 týdny

Sazenice a/nebo výhonky

Počátek tvorby kořenů - trvá +/- 1 týden

chilli papriček
potřebují
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1.2 - 1.8

1.3 - 1.9

1.2 - 1.8

1.2 - 1.6

0.8 - 1.2

EC+ (2)

