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2 GRATULERAR!

Odlingsboxen 'Groddis+' är en riktig toppenprodukt för dig som älskar 
färsk och hälsosam mat. Med Groddis+ kan du odla groddar, 
mikroblad och vetegräs från olika sorters frö och gryn. 
Groddis+ passar också mycket bra för odling av tex kattgräs och 
mycket annat som uppskattas av husdjur.

Groddar innehåller mängder med viktiga näringsämnen och mineral. 
Jätteenkelt att odla med snabb skörd året om
Mikroblad kallas det när man odlar bladgrönt och annan ätbar gröda 
för att skörda de första bladen som har en mycket hög koncentration 
med näring.
Vetegräs är populärt att odla för att göra den mycket näringsrika 
vetegräsjuicen.

Allt detta odlas med Groddis i rent vatten, i hydroponisk odling. Extra 
enkelt, extra snabbt! Med syrepumpen krävs minimalt med skötsel 
och underhåll.
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Säkerhet:
1) Vidtag alltid de grundläggande säkerhetsåtgärder som är tillämpliga vid
användning av elektriska produkter i samband med vatten. Använd alltid
jordfelsbrytare för uttag där pumpen är inkopplad.
2) Låt inte barn obevakat vistas vid enheten.
3) När luftpumpens kontakt tas ur eluttaget ska luftslangen dras ur pumpen för
att undvika risk för att vatten kan ta sig in i pumpen.

Underhåll:
Mellan odlingsomgångarna rengörs Groddis med vatten, milt rengöringsmedel 
och en mjuk svamp.

Med tiden behöver också syreslangen rengöras. Det märks genom att 
mängden syrebubblor från slangen minskar avsevärt. Skölj igenom den och 
lägg i blöt. Om nödvändigt torka den med en trasa fuktad med veteperoxid 
och skölj sedan noga.
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INSTRUKTION

INNEHÅLL

1. Tank
2. Instruktion
3. Elektrisk pump
4. Luftslang
5. Odlingskorg
6. Lock
7. Odlingsduk
8. Syreslang
9. Nät för mikroblad
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1) Placera vattentanken på en horisontell, jämn yta där luftpumpen kan stå bredvid.

2) Koppla ena änden av luftslangen till luftpumpen och den andra till syreslangen.

3) Fäst syreslangen centrerat i fästet på botten av vattentanken.

4) Sätt odlingskorgen över tanken.

~220V
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Н2О

12-36t

Groddar

1) Fyll tanken med ljummet vatten upp till botten av odlingskorgen.

2) Täck odlingskorgens botten med väl genomsköljda och tvättade fröer fria från
skal och damm.

3) Fyll på med ytterligare vatten så att fröerna täcks.

4) Lägg locket över och sätt igång luftpumpen.

5) Efter 12-36 timmar, beroende av vilket groddfrö som används börjar groddar
växa ur fröet. Ta då bort locket.

Viktigt! Använd odlingsnät eller odlingsduk vid behov för mindre fröer.
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Н2О

100 mm

7-10 dagar

24-48t

1) Täck odlingskorgens botten med väl genomsköljda och tvättade gryn
fria från skal och damm.

2) Fyll tanken med ljummet vatten så att grynen täcks och anslut
luftpumpen

3) Lägg över locket i 24-48 timmar för att låta grynen genomfuktas och
svälla. Ta bort locket och minska vattenmängden till ungefär hälften.

4) Efter ca 7-10 dagar kan man vetegräset börja skördas

Vid odling av vetegräs i hydrolkultur behöver ingen näring tillsättas. 
Observera att kvaliteten på grynen är avgörande för ett gott resultat.



8 ODLA MIKROBLAD

Н2О

36-48h

1) Placera nätet för odling av mikroblad i odlingskorgen.

2) Fyll tanken med ljummet vatten upp till undersidan av korgen.

3) Häll ut frö för mikroblad jämnt fördelat över botten av korgen och anslut
luftpumpen

4) Lägg över locket 36-48 timmar för att fukta upp och låta fröerna svälla för att
starta igång groningsprocessen.

5) Ta bort locket.

6) Mikrobladen är normalt klara att börja skörda inom 7-14 dagar beroende av
sort. Använd en fin sax för att klippa loss bladen från rötterna som nu sitter
igenom korgens botten. (Nätet återanvänds efter rengöring)

Ingen näring behöver tillsättas i vattnet vid odling av mikroblad
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Н2О

100 mm

7-10 dagar

24-48t

Vid odling av gräs och bladgrönt till husdjur kan man använda en blandning av olika 
slags frö och gryn som vete, havre, råg och liknande.

1) Fyll tanken med ljummet vatten upp till botten av odlingskorgen.

2) Skölj fröer/gryn väl och häll jämnt fördelat i korgens botten, upp till högs 1 cm
djup.

3) Anslut luftpumpen och lägg över locket 24-48 timmar för att genomfukta och
svälla fröer och gryn.

4) Genomsnittlig tid till att skörd kan börja är 7-10 dagar. Notera att kvaliteten på
frö och gryn är avgörande för odlingens resultat.

ODLA KATTGRÄS MM.

Ingen näring behöver tillsättas i vattnet vid odling av mikroblad



10 BLÖTLÄGGNING AV FRÖER 

Genom att blötlägga fröer minskar tiden för fröet att gro samtidigt som 
grobarheten ökar något.

1) Fyll tanken med ljummet vatten upp till 1 cm under korgens botten (ca
3L).

2) Lägg en odlingsduk i botten av korgen och placera en eller flera sorters
frö på duken väl åtskiljda så de inte sammanblandas.

3) Lägg över locket och sätt på luftpumpen.

4) Se följande sida för uppgift om hur länge fröerna ska prepareras.

Tillsätt eventuellt Nitrozyme som innehåller naturliga växthormoner i vattnet för 
att skynda på groningsprocessen.

8-36t

Н2О
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Genomsnittlig tid för preparering av olika slags frö

Växtslag Timmar (högst)
Ärtor, inkl. luktärt 12-16

Lök 14-24
Morot 18-24

Gurka, squash och pump 15-20
Chili och paprika 24-36

Persilja 12-24
Rädisa 8-12

Sallat och kålväxter 10-15
Betor 18-24
Selleri 20-24

Tomat 15-20
Dill 12-20

Spenat 24-30
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I. Förberedelser

1)  Använd små gula lökar. Upp till 20 stycken får plats men kan
kombineras med andra växter. Fyll tanken med varmt vatten
25-35C.

2)Lägg i lökarna med rötterna nedåt som bilden visar och lägg på
locket.

3)Anslut luftpumpen och låt lökarna ligga i vattnet med syre
pumpande i 8-12 timmar.

4)Ta upp lökarna ur vattnet.

5)Skär med en vass kniv av ca 0,5 mm upptill på löken. (se bild)

Använd helst ekologiskt odlad lök eller lök direkt från odling. Den 
lök vi köper i livsmedelsbutiken är ofta preparerad så att den inte 
ska gro. 

4-8t

skär

DRIVA LÖKBLAST 
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II. Odling av lökblast

1) Häll ut vattnet och fyll på med ljummet
2) Placera lökarna i hållarna med rötterna ner
3) Anslut kompressorn

III. Skörd

1) För att få ut så mycket som möjligt av löken klipper eller 
drar man av skotten så att de kan fortsätta växa. Fortsätt så 
tills löken är helt mjuk.

2) Välj helst ekologiskt odlad lök eftersom det annars är 
vanligt att de är behandlade så att de inte gror.

3) Lök behöver en kylperiod för att börja gro. Färsk lök kan 
placeras i kylskåpet 1-2 veckor innan du börjar gro dem.

Viktigt! Stäng inte av luftpumpen under tiden du odlar lök eller 
andra växter.



14 GARANTIINFORMATION

Tillverkarens adress:
„SmartGidroCompany“, LLC 
Kuibysheva 130, 614990 Perm, Russia 
Tel.: +7(342) 259-33-07, 
E-mail: e@1luk.ru
WEB: http://en.1zdk.ru/

Garanti:
Garantiperioden är 12 (tolv) månader från inköpsdatum. För åberopande 
av garanti krävs kvitto eller motsvarande handling som tydligt visar inköpet 
och dess tidpunkt. 
Garantin täcker inte resultat av naturligt slitage av delar som slangar, 
odlingskorg, nät eller odlingsduk
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Further information, photos, videos and many other things 
see on our site:

en.1zdk.ru




