
Výsadba bylín a microgreenov

VLOŽTE SIEŤ DO KVETINÁČA VYBERTE VHONÉ MÉDIUM
VLOŽTE MÉDIUM
A ZAROVNAJTE

ROVNOMERNE ROZSEJTE
POMOCOU SHAKERU

UPEVNITE VLHKOSTNÝ KRYT
UMIESTNITE KVETINÁČ DO

POLICE V CULTIVATORE

MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE
A PROGRAM KVETINÁČOV

NECHAJTE KVETINÁČ
V CULTIVATORE 48H

VYBERTE KRYT PO 
ZBYTOK PESTOVACIEHO 

CYKLU

DVA SPÔSOBY ZBERU

*síto nie je potrebné pre Residential alebo
pre pestovaciu podložku

ALEBO

PESTOVACIA PODLOŽKA

Uistite sa, že ventilácia je uzavretá

Stlačte     a potom nastavte cyklus

zavlažovania podľa návodu

ALEBO

Prosíme, prečítajte si stránku pokynov a doporučení k sanitácii v tomto 

návode a riaďte sa nimi pri zbere.



Udržujte správnu izbovú teplotu a vlhkosť
Udržujte izbovú teplotu medzi 13 °C a 32 °C, a vlhkosť medzi 30 % a 60 %.

Udržujte všetko čisté
Udržujte prostredie kde pestujete čisté. Čistite zásobník, filter, zásobníkové a 

pestovacie zásuvky každý mesiac a opláchnite filtre v pestovacích zásuvkách každý 

týžden alebo dva.

Neprelievajte
Neprelievajte svoje rastliny, hlavne zo začiatku ich rastu, mohlo by to spôsobiť rast 

plesní. V zariadení je továrensky nastavené zavlažovanie na každé štyri dni, ale tento 

čas sa mení v závislosti od vašej izbovej teploty a vlhkosti.

Používajte vlhkostné kryty počas klíčenia.
Používajte vlhkostné kryty k zvýšeniu teploty a vlhkosti v pestovacích kvetináčoch 

počas doby klíčenia. Ponechajte kryty na kvetináči prvé dva až tri dni po výsadbe, s 

uzavretými ventilačnými otvormi. Jeden krát denne kryt nadvihnite, aby sa zaistila 

cirkulácia čerstvého vzduchu.

Používajte správnu pôdu alebo podložky.
Doporučujeme používať pôdu značiek Sunshine #4 alebo Premiere HP. Môžete 

používat aj iné prostriedky, napríklad naše textilné podložky Versapak, ale lepších 

výsledkov sme dosiahli s pôdou.

Nepridávajte veľa hnojiva.
Prehnojenie môže spôsobiť poškodenie rastlín uvedených v našej tabuľke pre 

výsadbu, pestovanie a kultiváciu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte 

podľa tabuľky hnojenia. Väčšina rýchle rastúcich microgreenov (jeden až dva 

týždne) nevyžaduje žiadne živiny. Iba dlho rastúce rastliny (byliny, rukola atď.) 

vyžadujú živiny a tie by mali byť pridané až po prvom alebo druhom týždni.

Udržujte úroven pH medzi 5 a 7.
Pre optimálne výsledky udržujte úroveň pH na hodnote 5, keďže pH bude v priebehu 

týždňa stúpať.

Preveďte výsadbu hustejšiu, a potom vytrhajte nadbytočné rastliny.
Vytrhnite mladé rastliny, aby ostatné mali dostatok miesta pre rast.

Používajte peroxid vodíka.
Pokiaľ omylom necháte kryty na rastlinách príliš dlho, alebo svoje rastliny prelejete a 

začne sa objavovať plieseň, môžete ich postriekať zmesou vody a peroxidu vodíka

(1 lyžicka 17 %-35 % potravinárskeho peroxidu vodíka na 1 liter vody). Striekajte iba 

na pôdu, inak môžu vaše rastliny začat hniť.

Milujte svoje rastliny.
Venujte vašim rastlinám čas a starostlivosť. Dajte im zaslúženú pozornosť a občas ich 

nadvihnite, nech zistíte váhu. Pokiaľ je kvetináč príliš ľahký, je na čase rastliny zaliať.

Najlepšie tipy k pestovaniu




