Gebruikershandleiding
Fytocell Plugs

Fytocell Plugs voor zaden
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

Fytocell Plugs
Organische Weerstandverhoger
Kweekbak
Naald (of een ander voorwerp om gaatjes in de plugs mee te maken)
Water
Optioneel / aanbevolen: Organische Plantenvoeding

Stap voor stap
1. Plaats de plugs die u wil gebruiken (iedere plug biedt de ruimte aan één zaadje) in het traytje
waarin ze geleverd worden in uw kweekbak. Indien u niet het hele traytje in een keer wil gebruiken,
knipt u het gedeelte dat u niet gebruikt af. Breng vervolgens een laag lauw water vermengd met
Organische Weerstandverhoger aan in de kweekbak. De juiste verhouding van het mengsel bedraagt
2 tot 4 ml Organische Weerstandverhoger op 1 L lauw water. Een laag van circa 2 centimeter is al
voldoende, de plugs zullen het mengsel vanzelf absorberen. Na 12 tot 16 uur hebben de plugs
voldoende geabsorbeerd en zijn ze klaar voor gebruik.
2. Maak in de bovenkant van iedere plug een gaatje dat tot circa halverwege de plug reikt. Hier kunt
u bijvoorbeeld een naald voor gebruiken.
3. Optioneel / aanbevolen: Voor het beste resultaat weekt u uw zaden, alvorens u ze in de plugs
plaatst, in een mengsel van Organische Plantenvoeding en water. Dit doet u door een pot of bak met
het mengsel te vullen en de zaden erin te leggen. De juiste verhouding van het mengsel bedraagt 10
ml Organische Plantenvoeding op 1 L lauw water. Laat de zaden 1 uur inweken.
4. Plaats de zaden in de gaatjes die u in uw plugs heeft aangebracht. Gebruik voor ieder zaadje één
plug.
Algemene opmerkingen
•

Zorg ervoor dat uw kweekbak zich in een ruimte met een constante temperatuur van
minimaal 18 graden celcius bevindt. Indien nodig kunt u hiervoor een verwarmingsmat
gebruiken.

•

Zorg ervoor dat uw zaden / stekken / planten voldoende licht krijgen. Daglicht is voldoende.

•

Wanneer de planten te groot worden voor de plugs, zet u de plugs over in een grotere
ondergrond (pot of vaste ondergrond). U kunt de plugs overzetten in iedere soort
ondergrond. Voor het beste resultaat gebruikt u een ondergrond met Fytocell vlokken.

•

Bewaar de plugs die u niet gebruikt in een goed afgesloten verpakking in een goed
geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat er geen vocht en schimmel bijkomt.

Fytocell Plugs voor stekken
Benodigdheden
•
•
•
•
•

Fytocell Plugs
Organische Weerstandverhoger
Kweekbak
Water
Naald (of een ander voorwerp om gaatjes in de plugs mee te maken)

Stap voor stap
1. Plaats de plugs die u wil gebruiken (iedere plug biedt de ruimte aan één stekje) in het traytje
waarin ze geleverd worden in uw kweekbak. Indien u niet het hele traytje in een keer wil gebruiken,
knipt u het gedeelte dat u niet gebruikt af. Breng vervolgens een laag lauw water vermengd met
Organische Weerstandverhoger aan in de kweekbak. De juiste verhouding van het mengsel bedraagt
2 tot 4 ml Organische Weerstandverhoger op 1 L lauw water. Een laag van circa 2 centimeter is al
voldoende, de plugs zullen het mengsel vanzelf absorberen. Na 12 tot 16 uur hebben de plugs
voldoende geabsorbeerd en zijn ze klaar voor gebruik.
2. Maak in de bovenkant van iedere plug een gaatje dat tot circa halverwege de plug reikt. Hier kunt
u bijvoorbeeld een naald voor gebruiken.
3. Plaats de stekken in de gaatjes die u in uw plugs heeft aangebracht. Gebruik voor iedere stek één
plug.
Algemene opmerkingen
•

Zorg ervoor dat uw kweekbak zich in een ruimte met een constante temperatuur van
minimaal 18 graden celcius bevindt. Indien nodig kunt u hiervoor een verwarmingsmat
gebruiken.

•

Zorg ervoor dat uw zaden / stekken / planten voldoende licht krijgen. Daglicht is voldoende.

•

Wanneer de planten te groot worden voor de plugs, zet u de plugs over in een grotere
ondergrond (pot of vaste ondergrond). U kunt de plugs overzetten in iedere soort
ondergrond. Voor het beste resultaat gebruikt u een ondergrond met Fytocell vlokken.

•

Bewaar de plugs die u niet gebruikt in een goed afgesloten verpakking in een goed
geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat er geen vocht en schimmel bijkomt.

