TIPS / UITLEG PLANT-T ONDERHOUD
ONDERHOUD / PLANT-T T ORENS

VOEDING TORENS HYDRO A - B

PLANTEN :

1 x per maand 120 ml van A-B in de ton
met water doen . Zeker niet meer , bij
warm meer NIET doen
( boven de 28 graden)

Kan je extra aankopen volgens seizoen
aanbod , deze worden opgezonden via de
post in kleine pluggen dat je in de toren
moet doen .
Planten worden als kleine scheuten
geleverd .
Ons aanbod ga mee met de seizoenen .

WINTER MAANDEN = LEEG HALEN

Plant-T Bedrijf :

De torens dan buiten / binnen staan leeg
halen van water via de kraan beneden ,
planten kan je op koele ruimte bewaren
in bakje met water , de planten snoei je
eens kort . Van de maanden December /
Maart laat je de toren leeg en wikkel je
de pomp in een doek , je kan ze ook in de
garage zetten of binnen .

Plant-T is niet verantwoordelijk bij Niet
opvolgen van Plant-T hun raad / tips /
Advies , aarde of andere materialen voor
de planten is op eigen “risico” plant-T
gebruikt de pluggen van Grodan bedrijf .
Pluggen / buiten toren zetten / oogst tips
opvolgen / Voeding bij doen .

Of zet je hem beplant in de garage of
tuinhuis / Serre ( aangesloten ) of buiten
met volle ton !!
BEESTJES ( BLADLUIS OF … )

TIMER PLANT -T :

Bij de torens dan binnen staan horen we
vaker dat er last is van bladluis deze kan
je tegen gaan door de toren buiten te
zetten of met bio middel te besproeien
lage dosis ervan 1x per week bij droog
weer , waar luis opzit afknippen .
Plant-T raad aan de torens altijd buiten
te zetten voor ideale groei – oogst .

De timer kan je zelf instellen , deze wordt
bij plaatsing toren ingesteld , maar bij
warm weer of hitte golf extra aanzetten ,
bij veel regen minder , je bekijk het weer
en time volgens seizoen maar zeker 4x per
dag laten draaien .

Natuurlijke oplossing : Biogroei.be |
Biologisch Beschermen & Bestrijden Serving Nature!
PLANT-T TORENS : OOGST

WATER TON PLANT -T

Pluk altijd bij koel weer , in de ochtend
of avond , snij niet meteen alles af maar
enkel het gene u nodig heeft .

Bevat 60 liter water ( vol ) zeker altijd
maken dat de pomp onder waterstaat ,
gaat u op reis of lang weg maak dan zeker
dat de ton gevuld is , 4x leeg maken / Jaar

Bloemen af en toe afplukken voor
nieuwe bloemen te hebben .
.

