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BASEWELL™ YOUNG PLANTS 

WE’RE HERE TO HELP YOU GROW

EENJARIGE ZOMERBLOEIERS 

TEELT EINDPRODUCT 

BASEWELLTM JONGE PLANTEN
Teelttechnisch advies

OPPOTTEN

OMSTANDIGHEDEN IN DE KAS

BEWATEREN

BEMESTING

• Pot Basewell™ jonge planten rechtstreeks op in de eindpot. 
Voorkom daarbij wortelbeschadiging.

• Geef na het oppotten voldoende water om het substraat goed 
vochtig te maken en het rond de wortels te laten aansluiten.

• Bij het oppotten  

• Nadat de wortels 
de potwand 
hebben bereikt

• EC-waarden 
  

• pH-waarden 

100 ppm N

Pas de voeding aan op het aanbevolen 
rasspecifieke niveau.

Basewell™ technologie sluit goed aan bij de 
teelt tot eindproduct. Voor de beste resultaten 
moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan:
1. Pot Basewell™ jonge planten op na 

ontvangst.
2. Als u niet gelijk kunt oppotten na 

ontvangst, houd dan de Basewell™ 
planten fris door ze op te slaan onder 
koele omstandigheden met een hoge 
luchtvochtigheid, totdat alles geregeld is 
om op te potten.

3. Vermijd onmiddellijk na het oppotten 
extreme omstandigheden (intense 
lichtinstraling en/of hoge temperaturen) 
totdat de wortels de potwand bereiken.

4. Zodra wortels tegen de potwand zitten, 
teelt u de planten onder de aanbevolen 
rasspecifieke omstandigheden verder af. 
Dit geldt voor temperatuur, licht, irrigatie, 
bemesting, toppen en groeiregulatie.

Begin met 1,0-2,0 mS/cm uitgaande van 
een geheel verzadigd substraat. Verhoog 
de EC tot het rasspecifieke niveau dat is 
aangegeven in de teelthandleiding.

Afhankelijk van het gewas (geslacht) 
Volg de aanbevelingen tot eindproduct in 
de teelthandleiding op.

• Ga door met gematigd watergeven totdat de plant maximaal 
water kan opnemen en de wortels tegen de potwand zitten.  
Geef hierna water volgens het gebruikelijke teeltschema tot aan 
het eindproduct.

• 1 tot 7 dagen na het 
oppotten totdat de 
wortels tegen de 
potwand zitten

• 7 tot 14 na het 
oppotten 

• 14 dagen na het 
oppotten

Handhaaf het lichtniveau op  
700 μmol m-2, s-1  (ca. 37.700 Lux)

Pas het licht en de temperatuur aan op 
het rasspecifieke niveau dat voor de 
teelt tot eindproduct normaal is

• Gebruik het aantal planten per pot dat u normaal toepast 
voor de desbetreffende teelt en de gekozen potmaat.

• Voorkom te grote temperatuur- 
schommelingen

• Handhaaf het lichtniveau op  
500 μmol m-2, s-1 (ca. 27.000 Lux)

TIPS 

WE HELPEN U GROEIEN
Tristian Bentvelsen, Technical Support
t.bentvelsen@dummenorange.com
+31 624 664 112
DummenOrange.com


