
Stap voor stap
instructies
voor de standaard kweekset

http://www.magic-mushrooms-shop.com/nl/


Haal alle kweek producten uit 
de kartonnen doos:

• 1x kweekbak met mycelium
• 1x kweekzak met ventileergaten
• 1x Ziplock zak (voor het deksel)
• 2x paperclips

Desinfecteer je handen en 
werkomgeving, voordat je de paddo 
kweekset opstart!

Herhaal stap 3 t/m 9 na iedere oogst 
paddo's totdat er niets meer opkomt uit 
de paddo kweekset.

Meer info op: www.magic-mushrooms-shop.com

1

Open je kweekset door de 
zegel aan de zijkant te 
verbreken en het deksel 
voorzichtig te verwijderen. 

Spoel het deksel schoon en 
plaats deze droog in de 
kartonnen doos.

2 Giet het water 
langzaam uit de 
kweekset. 

(Spoel het deksel 
schoon en bewaar deze 
in de zip-lock zak)

Vul de paddo 
kweekset met water 
tot de rand, zodat het 
gehele substraat 
onder water staat.
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Sluit het deksel goed 
af en plaats de 
kweekset in de 
koelkast (2 – 8°C) voor 
12 uur. 

Je kan een soaking zakje 
of een schone plastic 
zak gebruiken om de 
deksel te bewaren.
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Zet de paddo kweekset in 
de kweekzak (en 
verwijder het deksel).

Vouw de kweekzak aan de 
bovenkant twee maal om 
en sluit de vouw met de 
twee paperclips.
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De kweekset heeft een 
warme plek (18°C – 28°C) 
nodig met genoeg licht 
maar niet in direct 
zonlicht. 

De optimale kweek 
temperatuur is 23*C.  

Open de kweekzak iedere 
dag voor twee minuten 
zodat de kweekset en 
paddo's frisse lucht 
krijgen
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Benevel de kweekset om 
de dag. Spuit met een 
schone plantenspuit wat 
vocht tegen de de 
zijkanten van de 
kweekzak. 

Blijf dit doen tot dat de 
eerste pins (na 5-20 
dagen) in de kweekset 
opkomen. Spuit nooit het 
water direct op de paddo's 
of op het substraat.
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Pluk de paddo's zodra ze hun 
hoed openen. Wacht niet te 
lang want anders vallen de 
sporen uit de paddo's. 

Oogst eerst de grote 
paddenstoelen met open 
hoed. Daarna kan je de 
kleinere paddo's en de niet 
groeiende pins (aborts) 
plukken. 

Verwijder alle 
paddo's  van het 
substraat.
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Wat is dat?

Substraat:   De voedingsbodem voor de paddo's in de kweekbak. Het substraat bevat voldoende 
   voedingsstoffen voor het mycelium en de paddo's om te kunnen groeien. 

Mycelium:   Het levende netwerk van draden welke ontstaan zijn uit de paddo sporen. 
   Vanuit het mycelium groeien weer de paddenstoelen.

Pins of pinhead:  De kleine net op komende paddo's worden pins of pinheads genoemd

Flush:   Het in een groep op komen van paddo's.
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