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2 INNEHÅLL, ÖVERSIKT

1. Odlingspluggar för frö och sticklingar, 20 st
2. Luftslang
3. Luftpump ~220V
4. Genomskinlig fuktkupa
5. Odlingsbricka med hållare för odlingspluggar
6. Vattentank
7. Syreslang
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FÖRBEREDELSER 3

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) Fyll tanken med ljummet vatten upp till max 2 cm från kanten.

5) Lägg på hållaren (5) över vattentanken.

6) Anslut luftpumpen till eluttaget.

Skördis är nu klar att använda!

För att minimera ljudet från syrepumpen kan Skördis placeras på en 
tunn ljuddämpande matta.
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4 DRIVA LÖKBLAST 

 SKÄR

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
3) Lägg över locket
4) Anslut luftpumpen och låt lökarna ligga i vattnet med syre pumpande
i 8-12 timmar
5) Ta upp lökarna ur vattnet.
6) Skär med en vass kniv av ca 0,5 mm upptill på löken. (se bild)

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

Att driva lökblast för att klippa och äta är bara ett av många 
användningsområden för Skördis. Det är jätteenkelt och ger snabbt resultat. 
I. Förberedelser
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DRIVA LÖKBLAST 5

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.
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I. Plantering
1) Blötlägg odlingskuberna innan de ska användas.
(Även andra rockwoolkuber och root riot kan användas)
2) Sätt ett eller flera fröer i kubens innerdel.
Täck med den genomskinliga fuktkupan

II. Odling
1) När de första två bladen utvecklats avlägsnas fuktkupan. Om fröerna gror
ojämnt, invänta så att merparten har grott innan den tas bort.
2) När de små plantorna fått 4-6 blad tillförs Formulex näring för hydrokultur i
vattnet.
3) Vid längre odlingskulturer rekommenderas vattenbyte efter 6-8 veckor.

Innerdel
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FRÖSÅDD OCH ODLING 7

III. Schema näringstillförsel

1) När vattnet minskat till halva tankens volym återfylls den igen.

2) Komplettera med motsvarande mängd näring för den mängd vatten som
fyllts på.

TIPS! Plattan med de genomskinliga fuktkuporna (4) kan användas att 
temporärt placera odlingsbrickan (5) under påfyllnad och byte av vatten.

Viktigt! För att ge plantorna bästa förutsättningar att utvecklas är det 
viktigt att de får tillgång till tillräckligt mängd ljus och att temperaturen 
hålls kring rumstemperatur. Sommartid räcker ljuset i ett fönster, övrig 
tid behövs växtbelysning för lyckat resultat.

Använd alltid belysning speciellt avsedd för odling av växter som innehåller 
det ljus som växterna behöver för att utvecklas.

III. Skörd



Skördis kan också användas för att dra upp sticklingar för vidare odling i 
hydrokultur eller för odling i jord. 

1) Förbered sticklingen som vanligt, se information om sticklingar på
wexthuset.com

2) Förbered odlingskuben genom att fukta den och sätt ner sticklingen så att
den står stadigt.

3) Vid fortsatt odling av stickling i Skördis behöver du inte göra något alls.
Rötterna bildas och tillväxten fortsätter som hos en fröodlad planta.

4) Vid fortsatt odling i jord flyttas plantan till jord så snart rötter visar sig.
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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:
Efter varje odlingsomgång ska samtliga delar rengöras ordentligt. Håll delarna under 
rinnande vatten och gnugga försiktigt med en mjuk tvättsvamp. Undvik slipmedel 
och hård svamp som kan skada plasten och orsaka mikrorepor som gör enheten ful. 

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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GARANTIINFORMATION

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, odlingsbricka och fuktkupor.

Tillverkarens adress:
"SmartGidroCompany " LLC
 str. Kuibyshev, 130, 614990, Perm, Russia 
Tel. +7 (342) 254-35-10
E-mail: e@1luk.ru
Web: en.1zdk.ru
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