Minidrivhus med tørvebrikker
Vejledning.
1:
Tørvebrikkerne placeres i minidrivhuset og der hældes ca 3/4 liter
lunkent vand i bunden af drivhuset for hver 10 tørvebrikker der
anvendes. Lad det stå og trække et par minutter. Substraten i briketten
vil blive holdt i den rigtige form af et fintmasket net.
Vigtigt:
Overskydende vand hældes forsigtigt fra igen. Brikkerne må helst ikke
stå og bade i vand, men skal blot holdes fugtige.
2:
Prik et lille hul i toppen af briketten svarende til plantedybden for
plantefrøet. Læg frøet i hullet og dæk hullet til igen.
Man kan med fordel prikke 2 eller 3 huller i hver tørvebrik og lægge et
frø i hvert hul. På den måde er man rimelig sikker på, at få spirende frø
i alle tørvebrikkerne.

3:
Læg låg på minidrivhuset og stil det på en varmemåtte (eller et sted
med 25-30 grader) eller fx i en syd eller sydvestvendt vindueskarm,
hvor der er masser af sollys. Efter 5-14 dage vil plantefrøene normalt
begynde at spire.
Hvis du har sået 2 eller 3 frø i en tørvebrik og flere af frøene begynder
at spire, så udvælg en af disse og hiv forsigtigt de andre op.
Det er en god ide at lufte ud i minidrivhuset med jævne mellemrum.
Fjern låget i 1 min en gang i mellem - gerne dagligt.
4:
Lige så snart de små planter støder mod loftet i minidrivhuset eller
rødderne begynder at stikke ud gennem tørvebrikkerne i bund eller
side, så skal planterne pottes ud. Planterne vil nu være så stærke, så
de kan klare sig uden låg. På den måde vil de også vende sig til en lidt
køligere temperatur om natten specielt.
Vigtigt:
Lad endelig tørvebrikker være hele uden at fjerne nettet omkring. Alt er
biologisk nedbrydeligt og nettet vil hurtigt forgå i en potte/krukke. Sæt
blot tørvebrikkerne over i en potte/krukke med almindelig plantejord fra
fx en plantesæk eller med almindeligt blomsterjord.
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