BOOST
Accelerator
Urychlovač růstu pro všechny
pěstící metody
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SILNĚJŠÍ, TVRDŠÍ PLODY
CANNABOOST je silný stimulátor, speciálně vyvinut
pro rychle rostoucí rostliny, zlepšuje kvalitu a sklizeň.
CANNABOOST stimuluje vývoj rostlin, které se
nedávno utvořily a to dělá plody plnější než obvykle.
Z toho rovněž plynou homogenní sklizně, protože
plody zrají postupně. Něco velmi speciálního na
produktu CANNABOOST je to, že nejen garantuje
vyšší sklizně, ale také lepší chuť. Něco navíc pro
CANNA pěstitele.
VHODNÝ PRO VŠECHNY TYPY SUBSTRÁTU
CANNABOOST je univerzální stimulátor, to znamená,
že může být používán v každém pěstícím systému v
kombinaci s každým druhem dávkování bez výjimek.
Stejně tak přidáním produktu CANNABOOST do
živného roztoku dostaneme sprej na listy. Výhoda
je v tom, že rostlina může absorbovat kvetoucí
stimulátor přímo pomocí listů.

LEPŠÍ, VÝRAZNĚJŠÍ CHUŤ
V dnešní době není dobrá sklizeň hodnocena jen v
kilogramech. Už jsme viděli tento obrat v pěstování
nizozemských rajčat a okurek a to je teď také dotaz
pro vážné pěstitele. Kvalita začíná hrát důležitější
roli a stejný případ je i s chutí. CANNABOOST
negarantuje jen vyšší sklizně, ale také excelentní
chuť. Zvýšením fotosyntézy se výrazně zvýší
produkce cukru v plodech. Plody mají sladší chuť a
přírodní příchutě ve vyšších koncentracích.
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PŘI POUŽITÍ S PK 13/14 JEŠTĚ VYŠŠÍ SKLIZNĚ
CANNABOOST není samotné napájení, ale přísada,
která zvyšuje rostlinnou fotosyntézu. Tato přísada
zajišťuje, že ovoce roste mnohem rychleji. Takže
dostupnost živin je velmi důležitá pro dosáhnutí
optimálních výsledků s produktem CANNABOOST.
CANNA dávkování garantuje dostupnost všech
živin. Přestože lepších výsledků lze dosáhnout,
jestliže se PK 13/14 používá stejně tak jako ověřené
CANNA dávkování. To je tím, že PK 13/14 poskytuje
rostlině rostlinné prvky navíc, zatímco CANNABOOST
zajišťuje, že rostlina má energii, aby byla schopná
využít těchto prvků.

LEPŠÍ ZRÁNÍ A OCHRANA
Stejně tak jako kvetoucí stimulátory, které zajišťují, že
rostlina zraje k plnému potenciálu, CANNABOOST
také obsahuje přírodní kvetoucí regulátory, které
lépe roznášejí jak kvetoucí stimulátory v urychlovači
samotném, tak kvetoucí látky a energie, které
jsou přirozeně obsažené v rostlině. To umožňuje
plodům vyvíjet se více jednotně a zrát do plného
potenciálu. Díky vylepšené regulaci energie má
rostlina také dostatečnou energii, aby se mohla
bránit jakýmkoliv patogenům. Jestliže energie
chybí tam, kde je potřeba, potom choroby zaútočí
právě v tento okamžik a to může být pro sklizeň
katastrofa.
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