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Självbevattnande Förodlingspaket
Förodlingspaket 12/24 celler.
Mått 12 celler: L 37,5 cm, B 13,5 cm, H 16 cm.
Mått 24 celler: L 37,5 cm, B 23 cm, H 16 cm.

• Formgjutna brickor för återanvändning                                                                   
under flera år.

• 12/24 individuella odlingsceller med två                                                                     
nivåer för vattning och dränering.

• Kapillärsystem säkerställer optimal                                                                      
vattning i upp till 7 dagar.

• Brickorna rengörs lätt med ljummet                                                                      
vatten och diskmedel efter användning.

Tillverkad av 100% åter-
vunnen plast*
*gäller ej kapillärmattan och 

det genomskinliga locket.

Transparent kåpa inne-
sluter värme och fukt.

Odla direkt, tillsätt 
endast vatten.
Näringsberikade
odlingspellets ingår.

Fuktabsorberande matta 
(kapillärmatta) drar upp 
vatten till rotsystemet.

Vändbar inre plattform bär upp 
tråget och underlättar vid om-
plantering.

Vattenbehållaren försörjer 
plantorna med vatten i upp till 
7 dagar.

Inklusive 12/24 
odlingspellets
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Bruksanvisning
1. Fyll bottentråget till hälften med vatten. Lägg en odlingspellet i 

varje cell på odlingstråget och ställ det i bottentråget för att vattna 
igenom pelletsen. 

2. Luckra upp det genomfuktade odlingssubstratet. Se till att alla  
celler är helt fyllda utan luftfickor och att substratet har kontakt 
med kapillärhålen för att komma i kontakt med kapillärmattan. 

3. Fukta kapillärmattan och lägg den på stödplattformen med  
mattan hängande över kanten på ena kortsidan. 

4. Ställ stödplattformen med kapillärmattan i bottentråget, med  
piggarna nedåt. Se till att den överhängande delen av kapillär- 
mattan är inuti bottentråget. Fyll bottentråget med vatten så det 
täcker stödplattformen. 

5. Placera odlingstråget ovanpå kapillärmattan och lyft upp det igen 
för att kontrollera att odlingssubstratet är i kontakt med kapillär-
mattan under varje cell för att garantera vattentillförseln. 

6. Så ett eller flera fröer i varje cell enligt instruktioner på fröpåsen. 
Varje cell är anpassad för en planta. Olika fröer med liknande krav 
på temperatur, fuktighet och ljus kan sås i samma odlingstråg. 

7. Placera locket på odlingstråget. Locket hjälper till att behålla 
luftfuktigheten och värmen vilket gör att dina fröer gror snabbare. 
Locket avlägsnas så snart groddplantorna kommit upp.

Genomskinligt
lock
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Tips & Råd
En lyckad sådd kräver 3 enkla ingredienser - vatten, ljus och värme. Följande råd hjälper dig att uppnå optimalt resultat.

Vattning
En full vattenreservoar räcker upp till 7 dagar. Kontrollera vattennivån regelbundet och fyll på bottentråget vid behov. Var noga med att 
inte fylla högre än stödplattformen. Kapillärmattan ska hållas fuktig hela tiden. Om mattan torkar ut, vattna igenom den noggrant för 
att återställa kapillärflödet. Om odlingssubstratet torkar ut måste du också vattna ovanifrån för att få igång kapillärflödet. Om odlings-
substratet är för blött, lyft ur odlingstråget några dagar. För att förhindra att rötterna växer fast i kapillärmattan, lyft odlingstråget från 
mattan en-två gånger per vecka.

Ljus
Ställ sådden så ljust som möjligt. I växthus och fönsterbänkar blir det normalt tillräckligt med ljus men undvik direkt solljus. Det kan 
också vara bra att rotera sådden 180 grader för att underlätta en jämn plantutveckling.

Temperatur
De flesta fröer gror bäst vid temperaturer på 20-23°C. Använd inte det genomskinliga locket i ett uppvärmt växthus. Temperaturen kan 
då bli 30°C eller högre vilket torkar ut eller bränner fröerna och småplantorna.

Omskolning
När plantorna är tillräckligt stora för att hanteras bör de omskolas i större krukor eller brickor som ger dem tillräckligt utrymme för 
utveckling. Avlägsna odlingstråget från mattan ett dygn före omskolning då det kan vara svårt att få ur småplantorna om odlings-
substratet är för blött. Vänd stödplattformen uppochned och sätt odlingstrågets celler på piggarna och använd piggarna för att lossa 
pluggarna  så de lättare kan tas ur.

Återanvändning och lagring
Diska alla delar noggrant med varmt vatten och ta bort jord och skräp från ytorna. Skölj kapillärmattan i en mild blekningslösning och 
skölj i kallt vatten. Förvaras ej i solljus när det inte används.


