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YUKHA®
FASEOMSCHRIJVING

DUUR VAN DE 

FASE IN WEKEN

UREN LICHT 

PER DAG

EC                    

(μS)

KHAN-GEE wordt alleen 

aanbevolen voor 

worteltoepassingen

JANGH kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

TAJHAL kan ook gebruikt 

worden in blad- en/of 

wortelapplicaties

MUDRI kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

YETRA kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

0,23ml/plant

in 60ml water (1)

0,23ml/plant in 60ml 0,23ml/plant

van water met 7d om (2) in 60ml water (1)

0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 60ml water (1) in 60ml water (1)

0,23ml/plant 0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 60ml water (1) in 60ml water (1) in 60ml water (1)

0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 60ml water (1) in 60ml water (1)

0,23ml/plant

in 60ml water (1)

maximaal 60 ml van de oplossing / plant in bladtoepassing

(0): niet van toepassing - (1): één toepassing - (2): 2 toepassingen - (2): 2 toepassingen - Houd rekening met een interval van 7 dagen wanneer 2 toepassingen in één groeifase moeten worden uitgevoerd.
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KHAN-GEE wordt alleen 

aanbevolen voor 

worteltoepassingen

JANGH kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

TAJHAL kan ook gebruikt 

worden in blad- en/of 

wortelapplicaties

MUDRI kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

YETRA kan ook worden 

gebruikt in blad- en/of 

worteltoepassingen

0,15g/plant 0,23ml/plant

in 100ml water (1) in 100ml water (1)

0,15g/plant 0,23ml/plant in 60ml 0,23ml/plant

in 100ml water (1) van water met 7d om (2) in 100ml water (1)

0,15g/plant 0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 100ml water (1) in 100ml water (1) in 100ml water (1)

0,23ml/plant 0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 100ml water (1) in 100ml water (1) in 100ml water (1)

0,23ml/plant 0,23ml/plant

in 100ml water (1) in 100ml water (1)

0,23ml/plant

in 100ml water (1)

maximaal 100 ml van de oplossing / plant in wortel toepassing

(0): niet van toepassing - (1): één toepassing - (2): 2 toepassingen - (2): 2 toepassingen - Houd rekening met een interval van 7 dagen wanneer 2 toepassingen in één groeifase moeten worden uitgevoerd.

TEELTPROGRAMMA - BLADTOEPASSING PER PLANT CANNABIS AYURVEDA PACK

FASE 1 

GROWTH

1A Wortelen 1 18 1 (0) (0) (0) (0)

1B Vegetatieve groei 2 18 1,3 (0) (0) (0)

(0) (0)

2B Bloemenontwikkeling in lengte 1-2 12 1,8 (0) (0)

2A
Vegetatieve groei - Voorbereiding voor de bloeifase - 

Voorbereiding op de bloeifase
2 12 1,5

2 12 1,6 (0)

2C Bloemenontwikkeling in de breedte 1 12

(0)

(0) (0) (0)

Met uitzondering van KHAN-GEE, dat wij alleen aanraden in wortelapplicatie, kunnen de andere 4 formuleringen op beide manieren worden toegepast. Het wordt sterk aanbevolen om in totaal niet meer dan 3 toepassingen per cyclus te gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld YETRA één keer toepassen in de root-toepassing en twee keer in de bladtoepassing of andersom of alle drie de toepassingen in de root- of bladmodus.

TEELTPROGRAMMA - WORTELTOEPASSING PER PLANT CANNABIS AYURVEDA PACK

(0) (0) (0)

2E Rijping 1 12 0,4 (0) (0)

FASE 2 

GENERATIEF
2,1 (0) (0) (0)

2D Bloemenontwikkeling naar gewicht

(0) (0) (0)

1B Vegetatieve groei 2 18 1,3

FASE 1 

GROWTH

1A Wortelen 1 18 1

(0) (0)

FASE 2 

GENERATIEF

2A
Vegetatieve groei - Voorbereiding voor de bloeifase - 

Voorbereiding op de bloeifase
2 12 1,5

2C Bloemenontwikkeling in de breedte 1 12 2,1

(0) (0)

2B Bloemenontwikkeling in lengte 1-2 12 1,8 (0) (0)

(0) (0) (0)

2D Bloemenontwikkeling naar gewicht 2 12 1,6 (0)

(0) (0) (0)

(0) (0) (0)

2E Rijping 1 12 0,4 (0) (0)


