
Näring, Formulex 300ml Formulex använder du som näring för dina plantor så snart groddarna tittat upp ur 

jorden. Se dosering på flaskan.

6 st såkrukor 6 x 6 cm Att fylla med såjord och sätta 1-2 frö i.

5 st perennkrukor

9 x 9 cm

När rötterna börjar visa sig i botten av de mindre krukorna och plantorna är minst ett 

par decimeter stora planterar du om dem i dessa krukor. Här får de växa tills rötterna 

sticker ut i botten och det är dags att plantera i de krukor du ska odla dem vidare i. 

Dessa bör helst ha en volym på 5 liter.

1,5 liter såjord med 

perlite

Såjorden använder du till 6-cm krukorna för att så i.

Plantjord KRAV, 5 L Den här jorden använder du när du planterar om dina frösådda plantor till större 

kruka.

10 st plantetiketter, 

orange

Här skriver du namnet på de sorter du sått. Lättare att glömma än man tror. Tips! 

Skriv datum för sådden så vet du till nästa år hur lång tid det tar för frösådderna 

hemma hos dig.

Minidrivhus 23 x 17 cm Här ställer du krukorna med frösådder så att de får hög luftfuktighet. Låt dem stå kvar 

tills minst fyra blad har utvecklats på plantan. Därefter vädrar man och 

tar successivt bort locket.

Bevattningsstril och 

strålmunstycke till PET-

flaska

Gör det enkelt att vattna små frösådder.

Tomatfrö, Vilma Så 1-2 stycken i 6-cm kruka.

Tomatfrö, Yellow

Pearshaped

Så 1-2 stycken i 6-cm kruka.

Lilla tomatodlingspaketet
Vad roligt att du har skaffat vårt paket för odling av 

tomater. Paketet är helt komplett för att du ska kunna 

odla och driva upp tomat-plantor från frö till plantor 

som är klara att planteras upp i en större kruka –

Tillsätt bara vatten!

wexthuset.com

Paketets innehåll och användning



Så här odlar du tomater med Lilla tomatodlingspaketet

✓ Fyll det antal såkrukor du vill använda med såjord.

✓ Sätt 2 frö av samma sort ca 0,5 cm djupt.

✓ Skriv namnet på tomatsorten på en etikett och stick ner i jorden.

✓ Vattna med strilen så att jorden blir fuktig men inte blir hårt packad.

✓ Ställ krukan i minidrivhuset och lägg på locket.

✓ Ställ minidrivhuset i en temperatur på minst 20 grader så ljust som möjligt men akta för 

allt för stark vårsol från april och framåt som snabbt kan torka upp jorden och bränna 

små plantor.

✓ Håll jorden fuktig men var försiktig så att jorden inte blir allt för blöt. Oftast behöver man 

inte vattna mycket mer innan groddarna tittar upp.

✓ Börja näringsvattna med Formulex.

✓ När plantorna har minst fyra blad lirkar man försiktigt upp plantan ur jorden med så 

mycket jord kvar kring rötterna som möjligt. Får du två plantor som gror i krukan kan du 

klippa av den klenaste och plantera den andra. Vill du behålla båda tömmer du försiktigt 

ut jorden och lirkar loss plantorna med så mycket jord kvar runt rötterna som möjligt och 

sätter i varsin kruka.

✓ Fyll 9-cm krukan med plantjord. Gör ett hål i jorden med fingret som är lika djupt som 

roten är lång och sätt ner plantan i jorden. Tryck till jorden försiktigt och vattna igenom 

jorden utan att den blir genomvåt.

✓ Ställ krukan på bottenlådan av minidrivhuset och vattna vid behov med Formulex i 

vattnet. Du kan också späda ut och spraya bladen med näringen.

✓ Fortsätt vattna och gödsla och plantera eventuellt om den ytterligare en gång i större 

kruka innan den långsamt får vänjas vid sin kommande växtplats (se tips på vår 

hemsida) som bör vara en kruka på 10-20 liter.

Du hittar mängder med tips för odling av tomat i Faktabanken på www.wexthuset.com

Välkommen dit!

Lycka till!

wexthuset.com


