INNERVISIONS
GROW KIT COLLECTIE

Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Verkrijgbaar in
verschillende soorten.

Paddenstoelen
sporen
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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READY-TO-GROW
NEDERLANDS

MUSHROOM GROW KIT READY-TO-GROW – MANUAL
Deze kweekset bevat een kweekbak met doorgroeid substraat (voe
dingsbodem), een kweekzak met luchtfilter en twee paperclips. Eenmaal
opgezet vergt de kweekset een minimum aan onderhoud. Je hoeft alleen de
paddenstoelen te oogsten en de kweekbak eenmalig water te geven; hierna
begint de cyclus opnieuw.
..............................................................................

1. wateR GEVEN
Open voorzichtig één hoek van de
kweekbak. Zet de kraan zachtjes aan
en laat de bak voorzichtig vollopen.
Zorg ervoor dat het substraat volledig
onder water staat. Sluit de bak weer met
de deksel en laat de bak 12 uur staan.

4. Oogsten
Paddenstoelen komen niet continu
op maar in zogenaamde ‘vluchten’.
Het beste moment om te oogsten is
als het vlies aan de onderzijde van
de hoed net is gescheurd. Wacht je te
lang, dan gaan de hoeden open en
laten de paddenstoelen hun sporen
los. Deze kleuren de paddenstoelen
en de binnenkant van de zak zwart.
Dit oogt minder fraai maar is verder
volstrekt onschuldig. Pluk alle pad
den
stoelen tegelijk, tenzij één of
twee veel sneller groeien (*). Oogst
deze dan eerst en laat de rest doorgroeien. Kleine paddenstoelen tussen de
voedingsbodem en de bak kun je beter laten zitten.
5. Volgende vlucht

2. AFGIETEN
Open na 12 uur weer voorzichtig één hoek van
de kweekbak en giet het overtollige water af.

3. GROEI
Was je handen,
verwijder de deksel en plaats de bak in de
kweekzak. Vouw de bovenkant dubbel en sluit
deze met de twee paperclips. Gooi de deksel niet
weg maar maak hem schoon en berg hem op. Je
hebt hem later weer nodig. Zet de kweekzak op
een warme plaats (20-25°C) in het licht, maar niet
in de zon of boven de verwarming. Hoe dichter
de temperatuur tegen de 25°C aan zit, des te
sneller zullen de paddenstoelen groeien. Laat de
zak dicht en na ongeveer 14 dagen zullen de
eerste paddenstoelen verschijnen. Deze worden
volwassen in ongeveer 7 dagen.

Direct na het oogsten moet de kweekbak weer gevuld worden met water voor
de volgende vlucht. Verwijder alle niet-uitgegroeide paddenstoelen, maar
probeer de voedingsbodem intact te houden. Plaats de deksel terug op de
bak, geef wederom water en giet na 12 uur het overtollige water af. Plaats de
kweekbak terug in de zak en sluit hem.
Deze cyclus van water geven, groeien en oogsten kan herhaald worden totdat
de voedingsbodem is uitgeput. Vaak is dit pas na vier of vijf vluchten, waarbij
de tweede vlucht meestal het beste resultaat geeft.
..............................................................................
Tips
(*) Was voor het oogsten je handen grondig met zeep. Open de zak en til de bak er uit . Pluk de
paddenstoelen door ze bij de voet met twee vingers vast te pakken en met een draaiende be
weging uit de grond te trekken. Probeer hierbij de voedingsbodem zo weinig mogelijk aan te raken.
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Disclaimer
Innervisions producten worden verzonden onder voorwaarde dat zij niet door klanten zullen wor
den 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.

..............................................................................
Voor meer informatie over onze producten & veelgestelde vragen, zie www.innervisions.nl
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