
Kweekinstructies
Een Handleiding voor het kweken van Magic Mushrooms 

Meerdere oogsten Bewezen kwaliteit  Eenvoudig te kweken 



Kweken met onze Growkit is zeer eenvoudig. Dankzij een volledig
gekoloniseerd substraat hebben de sets weinig onderhoud nodig. Zorg te
allen tijde dat er steriel en schoon word gewerkt. Volg de stappen
hieronder en je bent verzekerd van een goede oogst. 

Haal de Growkit, de plastic zak en de paperclip uit de doos.
Verwijder het deksel. Spoel en droog het deksel grondig af voor
volgend gebruik.
Was je handen of gebruik eventueel handschoenen om de kit te
instaleren. 

Plaats de kit zonder deksel in de meegeleverde plastic zak, vouw
een rand en sluit deze af met de paperclips. Vouw de opening van
de zak, met de micro-perforatie aan de bovenzijde, onder de
bodem waardoor de kit strak is afgedekt. 

Plaats de kit in een gebied met voldoende daglicht, met een
temperatuur tussen de 18 en de 28 graden. Plaats de kit NOOIT in
direct zonlicht. Vanaf het moment dat er kleine bolletjes verschijnen
kan de zak rechtop worden gezet. De eerste paddenstoelen zullen
zichtbaar worden tussen de 5 en 10 dagen. 

Laat de zak vanaf deze fase gedeeltelijk open staan zodat het
vocht wat kan verdampen. Te veel vocht is niet bevorderlijk. De
eerste oogst zal ongeveer een week na het verschijnen van de eerste
bolletjes zijn. Oogst voordat de eerste sporen vrijkomen.

Vul na de oogst de kit met schoon kraanwater. Dit proces
veroorzaakt cold-shock en blaast nieuw leven in het mycelium.
Voldoende vocht zorgt ervoor dat het mycelium weer gaat
produceren zodat er een nieuwe oogst mogelijk wordt gemaakt.

Plaats het deksel terug op de kit en laat deze 12 uur rusten. Open
het hoekje van het deksel en laat overtollig water weglopen.
Herhaal opnieuw de instructies vanaf de eerste stap voor de
volgende oogst. Dit proces kan meerdere malen worden herhaald.



Oogst voordat de sluier zich opent waardoor de sporen vrijkomen en je
de volgende oogst bederft. Het is beter om iets te vroeg te oogsten dan
om te laat te oogsten. De paddenstoelen zijn te oogsten door ze
voorzichtig omhoog uit het substraat te trekken, draaiend tegen de klok
in. Het kan soms handig zijn hiervoor een pincet te gebruiken.

Haal de substraat uit de kit als er na 10 dagen nog geen bolletjes zichtbaar zijn.
Draai het om in de plasttic bak en begin opnieuw met het proces. Zorg dat de
ideale groei-temperatuur wordt behaald en gebruik eventueel een warmtemat als
dat nodig is.

Werk steriel en zorgvuldig volgens de instructies voor een succesvolle oogst! 

Oogst nu 

 Alarm bij: Slijm, vreemde geuren, zwarte, gele of groene verkleuring, fragmentatie
en afwijkende schimmelvorming ten opzichte van het mycelium. Bij het voorkomen
van voorgenoemde signalen is de kit onbruikbaar. 

Vals alarm bij: Blauwe verkleuring duidt op de aanwezigheid van de werkzame stof
Psilocybine. De verkleuring treedt vaak op na het oogsten en of het aanraken van
het substraat en word ook wel kneuzing genoemd. Witte pluisvorming rond de
bodem van de stam is ook volkomen gebruikelijk. 

Wees attent op de volgende signalen om te achterhalen of je te maken hebt
met een geinfecteerde kit als gevolg van besmetting door een onzorgvuldige
werkwijze. 


