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Alla kan odla inomhus
Du behöver varken en trädgård eller massor med plats för att odla 
växter hemma. Med serien VÄXER kan du odla färska grönsaker inom-
hus, året om och oavsett väder. Lösningen heter hydroponisk odling, 
vilket innebär att du odlar i vatten istället för i jord. Det är ett rent 
och snabbt sätt att odla som ger en ordentlig skörd utan att behöva ta 
mycket plats i anspråk. Det är så enkelt att hela familjen kan enga-
gera sig! Ett roligt sätt att lära sig om naturen och umgås.

Odla som proffsen
Hydroponisk odling är en effektiv och hållbar metod som ofta används 
av professionella odlare. De största fördelarna är att växterna växer 
snabbare, du behöver mindre vatten och det är renare och enklare än 
traditionella metoder. Vi har samarbetat med Sveriges lantbruksuni-
versitet för att utveckla en platssmart, effektiv och lättanvänd lösning 
för hemmet. Vi har testat, odlat och smakat oss till en metod som gör 
att du kan odla som proffsen hemma.

BRA ATT VETA

Den här symbolen finns på 
förpackningen till alla produkter 
som kan användas för att odla 
inomhus med hydroponik. 
Från frö till gödning, från od-
lingsinsatser till hela enheter – 
du ser symbolen på alla produk-
ter i odla inomhus-sortimentet.

KÖPHJÄLP

ODLA INOMHUS
Hydroponiska odlingsprodukter
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har ett särskilt färgspektrum som är utvecklat för att hjälpa 
växterna att frodas. Den kan användas på egen hand eller i 
kombination med naturligt ljus. Det är superlätt att komma 
igång och lyckas med en inomhusträdgård.

Serien VÄXER innehåller allt du behöver för att börja odla 
hemma. Olika frön, en odlingslåda, rotningskuber, göd-
ning, pimpsten och odlingsinsatser i två storlekar. Med 
hela odlingsenheten kan du odla åtta till fyrtiofem växter 
samtidigt på upp till tre våningar. VÄXER odlingsbelysning 

LÄTT ATT KOMMA IGÅNG

Tillverkade av stenull. Fibrer som håller vatten. Fibrerna 
håller rotsystemet på plats. Passar i VÄXER odlingslåda.Testade för hydroponisk odling. Utvalda på grund av smak, 

höjd, växttakt och utseende. Inte genmodifierade.

Perfekt odlingsmiljö för upp till 50 skott. Locket håller kvar 
värme och fukt. Luften kan cirkulera tack vare ventilerna. 
Grodda bönor, örter och frön när du inte gror frön.

Frön:

Odlings- och groddlåda med lock:

Odlingsmaterial – rotningskuber:

24h

Blötlägg fröet i 24 timmar.

Antal dagar till skörd.
Antal dagar för att fröet ska gro.

Antal växter som kan odlas.

0 6 30

13-15x

Så tolkar du bilderna på förpack-
ningen:

Antal frön på en rotningskub. 
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LÄTT ATT KOMMA IGÅNG

Utformad för hydroponisk odling. Två storlekar som passar 
olika kombinationer. Odla mellan 8 och 15 plantor samti-
digt.

Odla i en eller två våningar. Håller odlingsbelysningen 
30 cm ovanför växterna. Kabelklämmor medföljer. Liten 
hylla längst ned där transformator till belysningen sitter.

Utvecklat för att främja växternas utveckling. Använd 
enbart lampan eller kombinera med naturligt solljus när du 
odlar inomhus. 

Håller odlingsbelysningen 30 cm ovanför växterna. 
Kabelhållaren som ingår ser till att sladdarna inte trasslar in 
sig i växterna. 

Porös vulkansten uppdelad i små stenar. Håller vatten. 
Testade för användning i ett hydroponiskt system.

NPK-gödning (kväve, fosfor, kalium). Växtnäring. Testat för 
odling i hydroponiskt system.

Odlingsmaterial – pimpsten:

Gödningsmedel:

Odlingsinsats: Odlingsenhet:

Odlingsbelysning:

Hållare för odlingsbelysning:
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KOMBINATIONER

VÄXER odlingskit för 8 växter med armatur för 
odlingsbelysning. Ett bra startkit om du vill börja med hy-
droponisk odling. Innehåller allt du behöver för att odla åtta 
växter. Kan användas som grund för en större kombination. 
Du kan ansluta armaturen för odlingsbelysning på 41 cm 
och odlingsbelysningen på 31,5 cm till odlingslådan om den 
inte får tillräckligt med dagsljus.
Denna kombination 720:- (391.582.02)

Delar som ingår:
VÄXER gödning 203.176.49 1 st
VÄXER odlingsmaterial: pimpsten 003.176.50 1 st
VÄXER odlingsmaterial: rotningskuber, 50-pack 403.176.48 1 st
VÄXER odlings- och groddlåda med lock, 23 × 42 grå 203.187.24 1 st
VÄXER odlingsinsats, 41 × 22 grå 303.187.28 1 st
VÄXER armatur för odlingsbelysning, 41 vit 503.190.67 1 st
VÄXER odlingsbelysning, 31,5 903.231.09 1 st

KRYDDA/VÄXER odlingskit för 8 växter med odlings-
enhet i en våning. Innehåller allt du behöver för att odla 
8 växter på en våning. Odlingslådan har plats för upp till 50 
skott. Plantera alltid några extra frön eftersom det oftast är 
några frön som inte gror ordentligt.
Denna kombination 890:- (391.582.16)

Delar som ingår:
VÄXER gödning 203.176.49 1 st
VÄXER odlingsmaterial: pimpsten 003.176.50 1 st
VÄXER odlingsmaterial: rotningskuber, 50-pack 403.176.48 1 st
VÄXER odlings- och groddlåda med lock, 23 × 42 grå 203.187.24 1 st
VÄXER odlingsinsats, 41 × 22 grå 303.187.28 1 st
VÄXER odlingsbelysning, 31,5 903.231.09 1 st
KRYDDA odlingsenhet, 40 × 20 svart/galvaniserad 003.221.14 1 st

Först ska du tänka ut vilken kombination som passar dig 
bäst. Fundera över vilka örter och grönsaker du tycker om, 
hur mycket du vill odla och hur mycket plats du har. Det 
finns en odlingsenhet för åtta eller femto växter och en 
belysningsarmatur. Det enda du behöver köpa till är frön.

De ingår inte, så att du kan välja själv vad du vill odla. På s. 
8 finns hela sortimentet med frön och hur de smakar när de 
är redo för skörd.



5

KOMBINATIONER

KRYDDA/VÄXER odlingskit för 16 växter med odlings-
enhet i två våningar. Innehåller allt du behöver för att 
odla 16 växter på två våningar. Enheten har odlingsbelys-
ning på varje våning som sitter 30 cm över växterna. Om du 
inte vill odla på alla våningar kan du använda den tomma för 
förvaring. 
Denna kombination 1.485:- (191.582.17)

Delar som ingår:
VÄXER gödning 203.176.49 1 st
VÄXER odlingsmaterial: pimpsten 003.176.50 1 st
VÄXER odlingsmaterial: rotningskuber, 50-pack 403.176.48 1 st
VÄXER odlings- och groddlåda med lock, 23 × 42 grå 203.187.24 1 st
VÄXER odlingsinsats, 41 × 22 grå 303.187.28 2 st
VÄXER odlingsbelysning, 31,5 903.231.09 2 st
KRYDDA odlingsenhet i två våningar, 20 × 40 svart/gal-
vaniserad

103.184.42 1 st
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Börja med att plantera fröna i odlingslådan. När fröna har 
blivit till skott med två blad flyttar du dem till odlingskru-
korna. Där kommer de att växa under veckorna som kom-
mer. Fyll regelbundet på med vattengödningslösning. Du 

kan använda den specialdesignade odlingsbelysningen för 
sig eller kombinera den med dagsljus – och njuta av färska 
grönsaker och örter även när det är mörkt ute.

SÅ ODLAR DU

1 Fyll odlingslådans botten med kran-
vatten till vattenlinjen och blötlägg 
rotningskuberna.

2 Lägg de blötlagda rotnings-
kuberna högst upp i odlings-
lådan.

3

Lägg ett till tre frön på varje 
rotningskub.4

Lägg på locket och ställ od-
lingslådan på en ljus plats, 
men inte i direkt solljus. Om 
det är svårt att hitta en plats där 
det är tillräckligt ljust, t.ex. på vintern, kan du 
använda odlingsbelysning.

5

Efter 5–14 dagar bör två blad synas 
på skotten. Hur lång tid det tar beror 
på vilken typ av frö du har valt. 
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SÅ ODLAR DU

Flytta skotten till odlingsinsatsen.

6

Fyll odlingskrukorna med 
1–2 cm pimpsten.

7

Flytta rotningskuberna med skott 
från odlingslådan till odlingskrukorna 
och fyll dem med pimpsten runt och 
ovanpå rotningskuben. 

8

Blanda vatten och gödning.

9

Fyll tråget med vattengödningslösning med hjälp av trat-
ten. Vattenmätaren visar hur mycket lösning du har hällt i 
tråget. MIN innebär att det behövs mer och MAX innebär 
att du behöver hälla av lite lösning.

10

Lägg alla omplanterade skott i od-
lingstråget.

11

Se till att växterna får tillräckligt med ljus – från 
solen, från odlingsbelysning eller både och.

Efter 5–7 veckor kan du nypa av örternas blad och 
använda dem som smaksättare i mat. Färska grön-
saker och salladsblad kan skördas och blandas med 
de andra ingredienserna i goda rätter. 
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ALLA DELAR OCH PRISER

ODLA INOMHUS-TILLBEHÖR

VÄXER odlingsmaterial: rotningskuber. 

50-pack 403.176.48 30:-

VÄXER gödning.

203.176.49 45:-

VÄXER odlingsmaterial: pimpsten.

003.176.50 45:-

VÄXER odlings- och groddlåda med lock, 23 × 42 
grå.

203.187.24 85:-

VÄXER odlingsinsats 41 × 22 cm, grå

303.187.28 50:-

ODLINGSENHETER OCH 

ODLINGSBELYSNING
VÄXER odlingsbelysning 31,5.

903.231.09 395:-

VÄXER armatur för odlingsbelysning, 41, vit.

503.190.67 70:-

KRYDDA odlingsenhet, 40 × 20 cm, svart/galvani-
serad.

003.221.14 240:-

KRYDDA odlingsenhet i två våningar, 20 × 40 cm, 
svart/galvaniserad.

103.184.42 290:-
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