B.A.C. Tips
Micro-organismen zijn zeer actief in verdunde voedingsoplossingen. Zorg ervoor dat u het met onze biologische voedingen
aangemaakte watervat binnen 2 dagen opmaakt. Maak niet teveel water in één keer aan.
Als u het water niet gaat afzuren (pH) moet u bij een nieuwe teelt wél de bovenlaag verwijderen en daar nieuwe grond of
cocos aan toevoegen. Door deze nieuwe laag mengt u ook weer de B.A.C. schimmels.
Het voordeel van niet afzuren is dus dat u na de teelt de grond niet hoeft om te woelen. De rhizosfeer van uw pot blijft intact.
U laat de oude wortels van de vorige teelt gewoon zitten. Uw nieuwe gewas zal op dit medium enorm goed
weggroeien! Werkt u met druppelaars, zorg ervoor dat ze goed worden doorgespoeld (spoelwater niet in uw medium
laten komen) met afgezuurd (pH 6.0) water om eventuele verstoppingen van uw druppelaars en slangetus tegen te gaan.
Als u wél gaat afzuren houdt dat echter in dat u de grond of cocos weer moet opwaarderen met B.A.C. Kalk. Deze kalk moet u
door de grond of cocos heen mengen. In ieder geval altijd de bovenlaag verwijderen en weer voorzien van een nieuwe laag
grond of cocos. Meng ook de B.A.C. schimmels weer door deze nieuwe grond of cocos heen. Zorg voor een watertemperatuur
van ongeveer 20°C à 22°C. Bij deze temperatuur heeft u de meeste zuurstof in uw water. Het is gelijk de ideale temperatuur
voor uw wortels.
Het is niet aan te raden om een druppelsysteem te gebruiken bij deze biologische voedingslijn, omdat de druppelaars erg snel
verstopt kunnen raken. Met name als u uw water niet afzuurt. Als het niet anders kan, moet u ervoor zorgen dat u grotere
druppelaars gebruikt of sproeipennen. Zorg ook voor grotere slangetjes, zoals bijvoorbeeld CNL. Na het water geven met onze
voedingen moet u de slangetjes altijd naspoelen met schoon afgezuurd water. (zie beschrijving boven).
Bij het aanmaken van uw voedingsvat, hoeft u geen EC te meten omdat biologische voedingen gebonden zitten in een
organische stof. De exacte EC-waarde kan hierdoor niet worden bepaald. Ga dus aan het werk volgens ons kweekschema
(achterin in deze folder). Kijk altijd naar uw gewas of het niet te weinig of teveel voeding krijgt.
De houdbaarheid van het product is sterk afhankelijk van hoe u het bewaart. Het beste is de biologische voeding op een
donkere en koele plaats te bewaren. Mits goed bewaard is het product meer dan één jaar houdbaar. Mocht de fles onverhoopt
toch bol gaan staan, betekent dit dat uw product aan het fermenteren is in de fles. De EC zal hierdoor veranderen.
Meet daarom uw EC geregeld (1x per week) – gewoon ter controle.
De B.A.C. biologische voedingen bevatten verschillende soorten suikers (melasse en vinasses).Deze suikers zijn een ideale voedingsbron voor de micro organismen die U gecreëerd heeft, door gebruik te maken van de B.A.C. Wortel Stimulator en de
B.A.C. Bloei Stimulator. Omdat je de biologische voedingen regelmatig moet doseren,zal hierdoor de symbiose die U gecreëerd
heeft functioneel blijven in uw bodem. Teven zorgen deze suikers voor een zachtere en mildere smaak van het eindproduct.
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Vanwege de grote variëteit aan locaties kan een kweekschema eigenlijk alleen worden gemaakt voor één specifieke locatie.
Temperatuur en luchtvochtigheden spelen hierin een grote rol. Ons kweekschema is een richtlijn om een zo goed mogelijk
product van hoge kwaliteit te produceren, maar blijf altijd uw gewas controleren. Planten zijn eerlijk. Veranderingen in het
klimaat hebben ook gevolgen voor het toedienen van water. Dosering van de biologische voedingen is: 1 tot 4 keer per week
meegeven. Blijf altijd op uw gewas letten. Krijgt het niet teveel of te weinig voeding.
Bij vragen of problemen is B.A.C. altijd bereikbaar via e-mail info@baconline.nl of via ons GSM-nummer.
Ook kunt u via onze website www.bgproducts.nl een info blad downloaden waar veel vragen met bijbehorende antwoorden
te vinden zijn.
De B.A.C. Schimmels worden door ons speciaal geïntroduceerd omdat de meeste potgronden en cocossubstraten op de markt
zonder mycorrhiza’s worden geleverd. Mycorrhiza’s zijn uitermate belangrijk voor uw gewas en het bodemleven.
Alleen al door het toedienen van deze mycorrhiza´s en het vermeerderen hiervan door de B.A.C. stimulatoren zal de teelt voor
de meeste kwekers een stuk gemakkelijker en relaxter worden. Uw gewas zal veel beter en sneller aanslaan. Het zal zichzelf
veel beter kunnen beschermen tegen (klimaat)fouten van de kweker. De schimmels zorgen voor een stabiel bodemleven, met
zodoende veel minder invloed van negatieve schimmels zoals bijvoorbeeld: phytium, fusarium, e.d.
B.A.C. Pro-Active is een product wat zorgt voor het totale aanbod van vitamines voor uw gewas. Vitamines zijn voor de mens
onmisbaar. Dit geldt ook voor planten. Deze vitamines zijn vaak in een te kleine hoeveelheid aanwezig in uw bodem. Zonder
deze vitamines kan uw gewas niet overleven. Door de Pro-Active vitamines zal uw gewas zich beter ontwikkelen m.b.t. de
opbouw van zijn blad(kleur) en dit zal uiteindelijk leiden tot meer fotosynthese. Uw gewas is beter bestand tegen diverse
bodemziektes door toevoeging van diverse aminozuren. Al met al een zeer belangrijk en onmisbaar product tijdens uw teelt.
In onze groei / bloei-voedingen en pk booster is als basis gebruik gemaakt van diverse organische suikers. Deze dienen
bovenal om het bodemleven te voeden en te stimuleren. de smaak van het eindproduct zal zachter en zoeter zijn.
Deze suikers dienen als brandstof voor het bodemleven.
Alle biologische B.A.C. producten zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Enige neerslag is dus mogelijk, maar is zeker geen
reden tot ongerustheid. Schudden voor gebruik geldt daarom voor alle biologische B.A.C. producten.
Véél biologisch kweekplezier toegewenst.
De B.A.C. voedingen en stimulatoren zijn gegarandeerd biologisch en zijn gecontroleerd en
gecertificeerd door de Soil Association (www.soilassociation.org).
Hierdoor mogen wij het welbekende EKO logo voeren.

