
 
Gefeliciteerd met je Wapwinkel Wietemmer™!
 
Met behulp van deze emmer en de producten die je in deze emmer kunt vinden heb je binnen 3 maanden 
een mooie volwassen plant. We gaan straks alles gebruiken van wat er in deze wietemmer zit, zelfs de 
emmer zelf en het deksel. Gooi dus niets weg!
 
De handleiding heb je al gevonden als je dit leest. Volg de instructies nauwgezet op om het kweken van 
je plantje tot een succes te maken.
In deze wietemmer:
- 2 gefeminiseerde autoflowering zaadjes
- 1 kunststof injectie spuitje
- 1 flesje biologische bloeivoeding
- 1 zakje hoogwaardige biologische stek grond
- 2 spongepot biologische stekbakjes
 
1) Het begin
Haal de spongepot bakjes uit de plastic zak en prik met een pen door het gaatje in het midden van de 
spongepot. Maak het gaatje ongeveer 1 centimeter diep. Plaats de spongepots op het deksel van de 
emmer en overgiet de spongepots met wat water van ongeveer 18 graden (lauw water). Laat het water 
wat op het deksel staat voor wat het is, zodat de spongepots het ook van onderaf aan kunnen zuigen. 
Giet het overtollige water uit de spongepot af op het deksel.
Nu haal je de zaadjes uit het buisje en plaats ieder zaadje in een aparte spongepot, precies in het 
gemaakte gaatje. Leg het deksel van de emmer op een plaats waar het lekker warm is, maar niet op een 
kachel o.i.d. Meestal is de vernsterbank een goede plek. Zorg er wel voor dat de gekozen plaats geen 
tochtplek is. Om dit tegen te gaan kan je los wat plastic huishoudfolie over het deksel leggen. Zorg er 
voor dat er de eerste dagen steeds wat water op het deksel staat. Zaden ontkiemen goed in een lauwe, 
vochtige omgeving.
Het wachten is nu tot de zaadjes ontkiemen, om vervolgens verder te gaan met stap 2.
 
2) Het vervolg
Als je zaadjes kleine plantjes zijn geworden, wat meestal tussen de 5 en 10 dagen duurt, is het tijd om 
de plantjes over te potten in de meegeleverde aarde. Haal de aarde uit de plastic zak en doe deze in de 
emmer. Maak met je vingers een gat in het midden van de aarde en neem het plantje uit de spongepot. 
Doe dit voorzichtig want je jongedame is nu nog zeer kwetsbaar. Kies de grootste van de twee.
Nu is de tijd aangebroeken om je plantje te gaan voeden. Gebruik bij het mengen steeds lauw water.
De voeding zit in het meegeleverde flesje. Zuig met de injectiespuit nu 0,1 mililiter voeding op en meng 
dit met 100 mililiter water. Gebruik dit vervolgens om je aarde te bevochtigen. Dit herhaal je vervolgens 
iedere dag op hetzelfde tijdstip. Naar mate  het plantje groter wordt, zal het meer water nodig hebben. De 
meegeleverde voeding is toereikend tot aan het einde van de bloei van de plant.
 
Op onze website kan je deze instructies ook terugvinden, samen met afbeeldingen en een instructievideo 
van de spongepot: www.wietemmer.nl 
Wapwinkel hanteert een policy inzake kweken. Deze policy is terug te vinden op onze website.
 

De Wapwinkel Wietemmer™ is een product van Wapwinkel.nl Postbus 30188, 1303 AD Almere
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