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50%

50%

50%
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100%

100%

90 to 80%

Liczba dni

Okres wzrostu

B.A.C.

Odżywka 
wzrost/kwitnięcie
ml na 10 l 

B.A.C. Stymulator 

wzrostu/korzeni

1-2 ml na 10 l

B.A.C. 

Odżywka do liści

20 ml na 5 l

B.A.C. Pro-Active

10 ml na 1 l do oprysków

Dodać 1-3 ml na 10 l

******

B.A.C.

Final Solution

6 ml na 10 l

B.A.C. 

PK Booster

ml na 10 l

10

15

20

30

30

30

20

BIOLOGICZNY SCHEMAT UPRAWY W PODŁOŻU ZIEMNYM LUB KOKOSOWYM

Grzyby B.A.C. należy wymieszać z nowym podłożem ziemnym lub kokosowym przed umieszczeniem w nim rośliny. W przypadku odkwaszania podłoża (pH 6,0) należy obowiązkowo wzbogacić podłoże ziemne lub kokosowe wapnem. Jeżeli nie wykonujemy odkwaszania, nawożenie podłoża ziemnego lub kokosowego nie jest konieczne. 
Należy zasilić tylko jego warstwę górną (2 cm) przy pomocy nowego podłoża ziemnego lub kokosowego.
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pozostawienia korzeni poprzedniej uprawy, gdyż nadal występuje wówczas symbioza, a roślina bardzo szybko odrośnie. Do nowej warstwy podłoża należy dodać grzyby B.A.C. Jeżeli nie odkwaszamy pH gleby, należy po każdym zasileniu przepłukać przewody przy pomocy wody odkwaszonej (6,0).
Woda ta nie może dostać się do podłoża.
Preparat B.A.C. Final Solution należy dodać wyłącznie jednorazowo wraz z odżywką lub stymulatorami w pierwszym tygodniu kwitnienia oraz w ostatnim tygodniu uprawy, a więc nie codziennie!
Liczba dni wzrostu i tygodni kwitnienia, jaką podajemy, jest oczywiście zależna od gatunku rośliny, liczby roślin na m2 oraz warunków klimatycznych. W każdym wypadku należy na tydzień przed końcem uprawy wstrzymać podawanie odżywki podstawowej oraz odżywki PK Booster.
Parowanie rośliny oraz ilość podawanej wody na m2 są ze sobą powiązane, ponieważ część wody odparowuje poprzez podłoże, a więc nie tylko poprzez roślinę. Ilość wody jest zatem zależna od parowania rośliny oraz od powierzchni gruntu, który również paruje.
W fazie kwitnienia należy co 2 dni podawać odżywkę na okres kwitnienia, lecz trzeba pilnować, aby jej ilość nie była zbyt mała bądź zbyt duża. W okresie wzrostu podawać raz na 3 dni. Należy dbać także o to, aby roztwór odżywki nie znajdował się w naczyniu przez czas dłuższy niż 48 godzin.
Zwilżanie jest zależne od łącznej ilości podłoża, jakie rozkładamy, od jego rodzaju (kokos czy ziemia) oraz od stopnia wilgotności dostarczonego podłoża (po podaniu wody możliwe musi być np. wyciśnięcie 10 kropli wody z garści podłoża). Niniejszy schemat uprawy stanowi wyłącznie wytyczną. 
Dlatego też należy zawsze samodzielnie oceniać, czy konieczne jest dokonanie mody�kacji w związku z warunkami klimatycznymi, ilością podawanej wody oraz odżywkami. Dalsze informacje na temat tej linii odżywek i schematu uprawy można uzyskać w punkcie obsługi klienta, z którym można 
przez cały tydzień kontaktować się mailowo pod adresem info@baconline.nl.
Preparat B.A.C. Pro-Active podaje się raz na tydzień.
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18 godzin światła

(dodać grzyby)*

1. dzień wzrostu

2. dzień wzrostu

3. dzień wzrostu

4. dzień wzrostu

5. dzień wzrostu

6. dzień wzrostu

7. dzień wzrostu

8. dzień wzrostu

9. dzień wzrostu

10. dzień wzrostu

11. dzień wzrostu

12. dzień wzrostu

13. dzień wzrostu

14. dzień wzrostu

kilka tygodni

Okres kwitnienia

12 godzin światła 

1. tydzień kwitnienia

2. tydzień kwitnienia

3. tydzień kwitnienia

4. tydzień kwitnienia

5. tydzień kwitnienia

6. tydzień kwitnienia

7. tydzień kwitnienia***

przedostatni tydzień

ostatni tydzień

20 tot 30 wzrostu

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

20 tot 30 kwitnienie 

Stymulator wzrostu korzeni

Stymulator wzrostu korzeni

Stymulator wzrostu korzeni

Stymulator wzrostu korzeni

Stymulator wzrostu korzeni

Wortelstimulator

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Stymulator na okres kwitnienia

Spryskać jednorazowo

Spryskać jednorazowo

Spryskać jednorazowo

Spryskać jednorazowo

Spryskać jednorazowo

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

Dodawać raz w tygodniu

**Dodać jednorazowo

**Dodać jednorazowo

Ilość wody 
(parowanie rośliny)

na m2

Wilgotność 
względna
powietrza

Wilgotność

Temperatura
pomieszczenia/

rośliny
Dzień-noc

ºC

Wentylator 
stojący

włączony/
wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony

Minimalnie

Minimalnie

Minimalnie

Minimalnie

Minimalnie

Minimalnie

Sterowanie klimatem B.A.C.

10 tot 20 wzrostu

10 tot 20 wzrostu

10 tot 20 wzrostu

10 tot 20 wzrostu

10 tot 20 wzrostu


