
GRØNT GØR GODT ••• 
Se rødderne vokse under iorden og toppen over 
iorden, det er fantastisk. 

DIT EGET VÆKSTHUS 
Fremstillet af miljøvenligt polystyren, med klar rude så du kan se rødderne 
vokse under jorden - foruden at du har toppen 

over jorden .. . 

Du sår selv RADISSER - RØDBEDER 
- GULERØDDER (frø vedlagt) i god plantemuld, 
der medfølger. Væksthuset er "selwandende". 
Ved hjælp af sugende materiale holdes jorden 
hele tiden fugtig. 

I løbet af ganske få dage kan du 
efter såning se de tre ROD-PLAN
TER spire - og vokse både under 
og over jorden. Tydelig poster 
med vejledning vedlagt. 

Det er økologi i praksis og det er 

miljøvenligt og kreativt ... 
Ethver barn bør opleve dette 
natur-produkt - og ha' sit eget VÆKSTHUS. 

Art. no. F7 4200 

Væksthuset måler 42 x 25 x 14 cm . 

ØKOLOGISK 

MIIJOVENUGT 

KREATIVT 



Sådan kommer du igang 
med dit eget væksthus 

Når dit eget væksthus er helt samlet 
vil det se således ud 

Acryl-vinduet 

Lysskjoldet 
placeres uden· 
på AcryMnduet 

1 • Tag acrylvlnduet og træk beskyttelsesfil
men af. 

2. Indsæt de 3 styk selvvandende !JØlll8 Oasls 
I de 3 huler I acrytvlnduet, så de kan opsuge 
vand fra det Indbyggede bassin og demled få 
vandet op I jorden, der hele tiden er fugtig. 

3. Indsæt vinduet I en vinkel, således at Oasls 
vandvægeme når helt ned I vandeL Hæld der
efter jord ned lmeUem aaylvinduet og vækst
kassens bagvæg - så Oaslsvægeme dækkes. 
Jorden når op et par cm under vækstkassens 
top. 

Fotosyntese: 

Samlevejledning: 

4. Fyld vandbassinet med vand. Sø!Q for at· 
Oasls vandvægeme er sænket ned I vandet I 
bassinet. Sørg for at Q&SSlnet er fyldt gennem 
hele vækstperioden. 

5. Vælg frøene og plant et tD tæ frø 1fl cm · 
dybt og 1fl cm fra mwet og ca. 4 cm fra IW'l-
&'lden. Dæk frøene med den fugtige jord. 

6. Rødderne 1w tendens II at go væk fra 1ys. 
Pl5æt derfor "lysskjold pA ydersiden af vinduet. 

Vand + Kuldioxyd - Glucose+ilt 
Vand - H20 

Muldjord 

Vækstkasse · 

Oasis-væge 

7 • For at få en hurtig frø.spiring skal du placere 
DIT EGET VÆKSTHUS pA et varmt og lyst sted. 

8. Normalt vi der vokse mere end 611 frøpla,te 
ved hvert plantested. Red de stærkeste og træk 
forsigtigt de andre ud. (Jynde ud). 

9 • Når først frøplanterne vokser, hold dem da I 
fl*it sollys. B sollyst mdue vll1«!r godt eller ri.I 
kan købe en vækstpære I en forret'*1g. 

C02 
Kuldioxyd 

Hold planterne væk fra træk. 
Vækstta ,iperatu'en skal være 
r'*1dst 15 grader C. Varme tem
perabier fjver lutlgent vækst 
og hjælper til at bringe planterne 
ti fuld modenhed. 

NAr planter vokser danner de lit (grundstof OJ som mennesker har behov for, 
og planterne bruger Kuld/oxyd (CO2 } som mennesker udAnder -

,_,,,_, hnlrl1tt .lnrdens kredsløb· i orden {Foto-syntesen} 




