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Sinu kõrgekvaliteedilise BioSnacky Idandamisnõu omadused: 

• Lihtne  kasutada 
• Kerge puhastada 
• Kriimustus ja põrutuskindel 
• UV kindel 
• Valmistatud loodussõbralikust toitudele mõeldud akrüülklaasist 
• Ei sisalda kaadmiumi ja formaldehüüdi 
• Ümmargused, läbipaistvad seemnekandikud ventilatsiooniribidega kindlustavad optimaalse valguse langemise ja 

õhuringluse (hapnikuvoo) 
• Sadu kordi läbiproovitud ja testitud niisutussüsteem 
• Nõudepesumasinas pestav temperatuuril  kuni umbes 85C (pese vaid ülemisel riiulil)  

 
Kasutusjuhend 

1. Ole kindel et sinu idandamisnõu on igatpidi rõhtloodis 
2. Ole kindel, et punased drenaažikorgid on asetatud korralikult kohtadele kuid mitte liiga tugevalt 
3. Kontrolli esmasel kasutusel, et drenaaži auk on avatud (tootmisel võis sinna jääda välja lõigatud plastringike) 
4. Loputa iga alus korralikult külma veega enne kasutamist kuid ära kuivata 
5. Meie seemned on töötlemata, ökoloogiliselt kasvatatud ning seega on vaja neid sõelal jooksva vee all loputada. See 

eemaldab kõiksugu võimalikud eosed ja mulla tükid. 
6. Aseta korrektne kogus (vt seemne pakendilt) seemneid ühtlaselt alusele. Soovituslikud kogused on spetsiaalselt kindlaks 

tehtud igat tüüpi seemnetele arvestades nende kasvu, niiskusevajadust ja seega ärge ületage soovituslikku kogust. Kui 
seemnetega alused on virna asetatud, siis vaadake, et punased drenaažikorgid ei asetseks täpselt kohakuti. 

7. Nüüd valage piisavalt vett ülemisele seemnelavale nii, et uputaksite drenaažikorgi (vähemalt liiter vett). See on oluline 
vajaliku veesurve tagamiseks! Soovitav on kasutada võimalikult puhast vett. 

8. Tulenevalt idandusnõu ehitusest niisutub iga seemnealus automaatselt järge mööda. Üleliigne vesi koguneb alumisele 
nõule. 

9. Kui vesi ei jookse joana järgmisele tasandile, on drenaažikork liiga tugevalt või on seemned ja idujuured ummistanud ava-
kontrolli seda enne vee valamist! Võid ka veidi korke kergitada, et veevoolu edendada ja et vaakum toimiks. 

10. Palun tühjendage alumine veenõu niipea, kui vesi on kõigilt alustelt läbi jooksnud. Seda vett on ideaalne kasutada toalillede 
kastmiseks. 

11. Aseta suletud idandamisnõu valgesse kohta eemale otsesest päikesevalgusest. 
 
BioSnacky originaal kasvulava spetsiaalse niisutussüsteemiga ei ole vaja seemneid eelnevalt leotada. 
 
Seemned ei idane kui..... 

• Seemned asetsevad liiga lähestikku 
• Seemneid ei ole korralikult loputatud 
• Toa temperatuur on idandamise ajal liiga madal või liiga kõrge (ideaalne temperatuur on 18-22 ºC.) 
• Kasutatakse seemneid, mis ei ole kasvatatud spetsiaalselt BioSnacky sarjas 

 
Ebasoodsad tingimused nagu liigne või vähene vesi, vähene loputamine, vale temperatuur, vale valgus, võivad tekitada soodsa 
keskkonna hallituse arenemiseks. Hallitusel on kopitunud lõhn ja seda ei saa segamini ajada mõnedele idujuurtele tekkivate väikeste 
valgete mikrokiudjuurtega. 
 
Me soovitame enne tarvitamist loputada kõiki idandeid, võrseid ja rohttaimi nagu te teete juurviljadegagi. Kui neid ei tarbita kohe, 
hoidke neid karbiga külmikus kuid mitte rohkem kui 2-3 päeva. 
 
 

Lisainfo: estinfo@bioforce.se 
www.avogel.ee 
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