INNERVISIONS
GROW KIT COLLECTIE

Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Verkrijgbaar in
verschillende soorten.

Paddenstoelensporen
Verkrijgbaar in verschillende soorten.

Mushroom
grow kit
ready-to-grow
Verkrijgbaar in
verschillende soorten.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Verkrijgbaar in
verschillende soorten.
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mushbag
NEDERLANDS

MUSHROOM GROW KIT MUSHBAG - MANUAL
NL De Mushbag bevat een hitte-behandeld substraat dat geschikt is voor de
productie van broed van diverse eetbare paddenstoelen. De zak is uitgerust
met een luchtfilter en een rubberen injectiepoort die de zak hermetisch afsluit
na injectie met een sporenspuit. Sporen zijn niet inbegrepen in deze kweekset
maar kunnen apart worden aangeschaft.
...............................................................................
Benodigdheden: Aansteker of gasbrander, sporenspuit
...............................................................................

achterkant van de zak. Een temperatuur van 20 °C is acceptabel, maar probeer
indien mogelijk een temperatuur van rond de 28 °C te bereiken. Lagere
temperaturen kunnen het groeiproces vertragen. Bij een temperatuur van 15
°C of lager staat het groeiproces van het mycelium vrijwel stil.

5. Groei
Na ongeveer 7 dagen, als het mycelium
begint te groeien, blaast de zak lichtjes op.
Door de zak op dit moment te schudden
wordt de groei versneld. Als alle korrels
bedekt zijn met mycelium, is het broed in de
Mushbag klaar voor gebruik (**).

1. Reinig de injectiepOORT
Was je handen met zeep. Gebruik het
alcoholdoekje om de injectiepoort te
desinfecteren. Raak deze plek daarna
niet meer aan.

< EIndresultAAT:
Zak met volgroeid broed
..............................................
Tips

2. Verhit de naald
Schud de sporenspuit gedurende 5-10
seconden om de sporen gelijkmatig te
verdelen. Verwijder de beschermingskap
en houd de naald in de vlam van een
aansteker tot deze rood gloeit. Met de
spuit nog in de hand laat je de naald in
15-20 seconden volledig afkoelen.

3. Injecteer
Prik de naald voorzichtig door de
injectiepoort en leeg de spuit. Als de
doorstroom blokkeert, trek de naald
dan voorzichtig een stukje terug.

4. Incubeer
Kneed de Mushbag voorzichtig om
de sporen te verspreiden. Plaats hem
in een warme, donkere ruimte (*). Zorg
ervoor dat de luchtfilter vrij is van de

(*) Een goede plek om de Mushbag te laten doorgroei
en is een kastje boven de koelkast. De warmte ge
produceerd door de koelkast stijgt op en verhoogt de
temperatuur met een aantal graden. Je kunt ook warmte-elementen gebruiken, maar plaats de
Mushbag nooit direct op een warmtebron. Hierdoor droogt hij uit.
(**) Indien de Mushbag onverhoopt
besmet raakt, is deze niet meer te
redden. Open nooit een besmette
Mushbag!

...........................
Disclaimer NL
Innervisions producten worden
verzonden onder voorwaarde
dat zij niet door klanten zullen
worden gebruikt in strijd met iedere
toepasselijke wet, in welk land dan
ook. Innervisions aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid voor
mensen die niet voldoen aan de
lokale of internationale wetten.
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Voor meer informatie over onze producten & veelgestelde vragen, zie www.innervisions.nl
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