
Beste Muna,
Nou heb ik half november paar zaden ontkiemd en dat ging helemaal goed door hier paar goeie topics te lezen...! Nou heb ik zelf een 
kweek ruimte gemaakt op zolder achter een schot onder de schuine kant van het dak.... door hier weer een paar goeie topics te lezen 
weer veel informatie op gedaan.... heb eerst isolatie platen 120 mm dik (pir isolatie platen) op de vloer gelijmd en tegen de want toen links 
en rechts een zijkant gemaakt van 18 mm multiplex isolatie van 120 en weer 18 mm multiplex zo krijg je een goed geisoleerd hok... toen 
heb ik de binnen kanten ook weer bekleed met 18mm multiplex platen met daar op isolatie/ reflectie folie zodat je een mooie 
gereflecteerde binnen kant kreeg... een tent was vast goed koper. Maar moeilijk te vinden voor de ruimte die ik wil gebruiken op zolder 
onder een schuin dak achter een schot haha.... zo heb ik toen ook nog de deur / klep /opening gemaakt...dus kort om een mooie goed 
geisoleerde lucht en licht dichte ruimte want dat was heel belangrijk had ik gelezen.... toen heb ik door veel te lezen hier... Lampen besteld
led lampen een lamp voor de groei periode die is wat witter van kleur... en een lamp voor de bloei periode die is wat geeler van kleur...heb 
toen ook nog een can filter besteld een slang en een buisventilator ook nog een toerental regelaar voor de buisventilator met electriche 
termostaat... ik naar hier weer veel over gelezen te hebben in verschillende topics... Canfilter opgehangen in de kweek ruimte daar aan 
gelijk de buisventilator gemonteerd... daar aan een slang die doormiddel van een gat in de boven kant van me kweek ruimte de kweek 
ruimte verlaat... in de deur / klep / opening van de kweek ruimte, onderin een sparing gemaakt met een rooster voor de aanvoer van frisse 
lucht co2... nou ik de groeilamp er in gehangen niet te hard in het begin... naar paar weken begonnen met wat voeding voor planten in de 
groei fase en naar wat hobbyen met de hoogte van het licht het water geven enz.... 18 uur licht 6 uur donker temperatuur tussen de 21 en 
27 graden.... LV altijd lekker hoog is goed voor een plant in de groei tussen 80 en 90% had ik ook weer gelezen... nou komen we bijna bij 
me vraag?..... haha... dus me plantjes komen op een hoogte en genoeg nodes om ze te toppen of te fimmen....heb geprobeerd ze te 
fimmen maar volgens mij is dat bij eentje gelukt en 2 zijn getopt denk ik haha..... ik ze daar nog een ander halve 2 weken van laten 
bekomen onder de groeilamp... nou had ik me afzuiger natuurlijk bijna niet aan staan of heel zacht om de hooge LV te halen.... nou komt 
het de vraag?. ik afgelopen vrijdag me groei lamp gewisseld voor de bloei lamp... nou wil ik de LV omlaag krijgen dus ik zet de afzuiger 
harder zo dat je hem echt hoord afzuigen nou komt er ook echt lucht door de slang waar die de kweek ruimte verlaat...nou viel me op 
vandaag dat als ik de afzuiger zo hard laat draaien dat me LV wel zakt +- 61% of nog iets hoger...oke die zakt nog niet helemaal goed 
maar dat kan ik vast wel halen als ik de afzuiger nog harder zet dat gaat nog wel... maar dat durf ik niet want me temperatuur zakt ook 
echt heel hard 18.3 graden.... ben bang als ik de afzuiger nog harder zet dat me temperatuur onder 8 graden verschil gaat komen en dat is
niet goed voor me planten... maar de LV moet ook echt naar beneden voor me planten in de bloei... optimaal is ergens rond de 40% en de 
laatste 2 weken van de bloei het liefst onder de 30% had ik hier weer gelezen.... maar dat kan ik ongetwijweld halen met me afzuiger maar
dan ben ik bang dat me temperatuur te laag word voor me planten en dat is ook niet goed.... nou heb ik al weer gelezen dat je s'nacht 
/s'vonds je lampen beter aan doet en over dag uit... want overdag zit er minder vocht in de lucht dan s'nachts/ s'avond... dat heb ik gedaan
maakt nou lijks verschil heb ook de lucht in laat verkleint... maakt ook geen verschil... als ik de afzuiger weer heel zacht zet gaat de 
temperatuur wel weer omhoog 22.8/ 23.5 graden... maar de LV schiet dan ook weer omhoog tussen de 80 en 90 % dat is ook weer niet 
goed voor me planten in de bloei..... dus weet nou niet wat ik moet doen... heb nou op de afzuiger ook een timer gezet die ik 2 uur aan laat
half uur uit.. en dan dat 24 uur door ... dan is het in die 2uur dat hij afzuigt nog 18.3 graden +- en de LV 61% +- in het half uur dat hij 
uitstaat gaat de temperatuur wel weer naar de 23 graden +- maar de LV schiet dan ook weer naar de 80% +- ... dus dit werkt ook niet haal 
belange na de juiste LV niet.. (terwel ik dat wel kan halen denk ik als de afzuiger op ze harsten staat) maar dan word de temperatuur veel 
te laag.... dus wat kan ik het beste doen?... krijg hier niks over gevonden in topics + dat alle situaties ook verschillen met die van mij... dus 
ik dacht stuur muna een berichtje (heel verhaal) maar dan snap je me situatie een beetje vandaar... hoop op een antwoord terug van je 
natuurlijk..... bedankt al vast groetjes Kevin (ps heb weinig slaap gehad met al deze werkzaam heden aan me kweek ruimte en een zere 
rug van het iedere keer de zolder op klimmen kruipen enz....maar ja heb alles voor me schatjes over haha.....!)stuur ook nog wel wat foto's
ter info in een nieuwe aansluitende mail...


