Blomningskontroll
För att stimulera blomning hos plantorna kan du belysa dem med enbart det röda
våglängdsområdet. För blomningskontroll räcker det med relativt låg ljusintensitet,
därför räcker ljuset till ca 4m2. För att t.ex. få fart på blomningen i växthuset hänger
du armaturen ganska högt, ändra brytarna så att enbart det röda våglängdsområdet
lyser, och låter lampan lysa ca 4h/dygn.

Growlight Quattro med röda våglängder aktiverade

Övervintring
För övervintring används endast det blå/vita våglängdsområdet. Den kan användas
för att övervintra tex medelhavsväxter, pelargoner el liknande. Dessa plantor vill
tillbringa vintern ljust och svalt. Ändra brytarna så att bara det blå/vita ljuset lyser.
Häng armaturen i ett svalt utrymme ca 12°C och ca 2m höjd. Armaturen täcker då
ca 2m2. Använd en timer och ställ den på ca 12 timmar/dygn.

Growlight Quattro med blå/vita våglängder aktiverade
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Förodling
1. Förodla dina växter i såjord och låt dem gro utan belysning.
Groperiod ca 2 - 3 dagar, groperioden kan dock variera beroende på frösort.
2. Etableringsperiod (2 veckor)
När fröet har grott, under etableringsperioden, ska du ha på det blåa ljuset. De blå/
vita våglängderna som avges är bra för rottillväxt och plantans tidiga utveckling.
Ljuset är också lite mildare vilket gör att de små plantorna hinner etablera sig utan
risk för att de torkar ut.

Tekniska specifikationer:
Energiförbrukning: 60 Watt
Ljusintensitet: 330μmol@300mm
Dimensioner BxLxH: 60 x 645 x 65mm

Growlight Quattro -armaturerna är utvecklade med fullspektrumljus, dvs väl avvägda
ljusvåglängder som passar de flesta användningsområden. De går att använda till
förodling och uppdrivning, ljustillskott, blomningskontroll och övervintring.

Brytare
Armaturerna har två brytare som gör att man kan växla mellan blåa och röda
våglängdsområden. De blåa våglängderna kan användas för uppdragning av
plantor med lite mildare ljus, eller för övervintring av växter i ett kallt utrymme. De
röda våglängderna ökar tillväxten och stimulerar blomning.
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3. Tillväxtperiod (2 - 3 veckor)
När groddarna har fått minst fyra blad. Under tillväxtperioden slår du på båda
våglängderna, rött och blått. Ljusintensiteten fördubblas och plantans tillväxt
accelererar. Du bör fortsättningsvis kontrollera att det finns tillräckligt med vatten,
och fylla på med vatten/näring vid behov. Under LED ljus förbrukar plantorna
normalt sätt mer vatten än under annan typ av belysning, detta pga effektivare
fotosyntes.
4. Utplantering
När plantorna är ca två månader så är det
dags att plantera ut dem i växthuset eller
trädgårdslandet.

Ljustillskott

Growlight Quattro med alla
våglängder aktiverade

Quattro-armaturen används som ljustillskott i växthus med båda våglängdsområden
påslagna. Man kan kombinera med timer så att den inte lyser under tider då det
finns gott om solljus. Ställ timern så att dygnet förlängs med önskat antal timmar.
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