1e week:
Eerste dag: Plaats je stekje in de grond zodat het steenwol blokje niet bovenuit de aarde steekt.
hang je lamp(en) hoog (60-80cm) en zet de timer op 18 uur.
Stekken een goede scheut water met Wortel concentraat geven.
Maar niet te nat houden, probeer niet meer dan zo'n 200ml op de eerste dag te geven.
Na ongeveer 7 dagen de lamp(en) op ca. 40 cm boven de planten hangen.
Controleer de temperatuur, die mag niet hoger zijn dan 28°
en wanneer de lampen uit zijn niet lager dan 16° . maar dit zijn uiterste waarden.
beter is tussen de 20 en 25 graden.
Zo nodig warme lucht afzuigen en 's nachts bij verwarmen.
Controleer de luchtvochtigheid, die mag nu nog hoog zijn.(80% maar niet lager dan 40%.)
Nog steeds alleen water met Wortel concentraat geven. (geef de 5e dag een halve dosis groei.)
2e week:
Na 7 dagen kun je beginnen met een normale dosering groei voeding.
Zet de tijdklok voor het licht na ongeveer 10 a 14 dagen op 12 uur.(Nu Gaan ze bloeien).
Kijk of de lampen niet te dicht op de planten komen. Zo nodig de lampen hoger hangen.
(Dit blijven doen tot de planten uitgegroeid zijn.) Blijf temperatuur en luchtvochtigheid controleren.
3e week:
Nu de planten gaan bloeien moet je een Bloeivoeding gebruiken.
Houdt de temperatuur op peil maar zorg ervoor dat de luchtvochtigheid naar beneden gaat.(60%)
Zorg ervoor dat de grond niet te droog maar zeker niet te nat is.
Ook kunnen we nu eventueel beginnen met het toevoegen van WBG E70
4e week Idem als 3e week.
5e week:
Geef 3 weken voor de oogst, een week lang PK 13/14 mee aan het voeding water.
Afhankelijk van de bloeitijd begin je dus ongeveer in deze week.
Als je het niet zeker weet kun je bij de Growshop natuurlijk even vragen naar de bloeitijd van je
planten.
6e week Idem als 5e week.
Nu zitten er al flinke toppen in de planten met mooie witte haren en wordt het tijd dat de
luchtvochtigheid streng gecontroleerd wordt.(ideaal is nu 50%.)
7e week:
Stop nu met voeding, alleen nog water geven.
(Dit komt ten goede van de smaak) Controleer temperatuur en luchtvochtigheid.
8e week:
Stop nu ook met water geven.(Dit zet de plant aan tot verhoogde THC productie .
De plant is nu ongeveer uitgebloeid en de haren beginnen mooi bruin te worden.
Houd de luchtvochtigheid laag. Laat de planten afrijpen en snoei ondertussen de bladeren.
9e week:
Knip de toppen mooi schoon en hang de planten ondersteboven in een goed geventileerde
niet te warme ruimte.
De wiet is droog.
TEL = 010 262 42 14 FAX = 084 74 333 00

INFO@NIEUWEGIETER.NL

BUISLAAN 14 3028VA
Rotterdam

