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Hydroponisk dyrking

Kom i gang på 
10 minutter



Harvy 3

Harvy 6

Harvy 6

Harvy 3

• 10 minutter - så fort kommer du i gang

• Ingen forkunnskaper - alle kan lykkes 

• Ingen jord - ingen stress

• Enkelt - tar verken tid eller plass

• Glem den - klarer seg selv i ukesvis

• Året rundt - høst grønt når du vil 

• Passer alle - liten hybel i byen  
og stort hus på landet

Hydroponisk dyrking - hvorfor?

Dyrkingskassen Harvy® -  startpakke

• Hvit dyrkingskasse i enkelt og tidløst design

• Nærprodusert i Olofström i Sør-Sverige 

• Lettplassert og perfekt tilpasset  
vindusposten

• Produsert i polystyren (PS) 

• Finnes i to størrelser 
For 6 planter: 795 x 160 x 150 mm 
For 3 planter: 386 x 148 x 142 mm

Startpakke – innhold 

• 1 dyrkingskasse med lokk

• 1 flaske plantenæring, 250 ml 

• 6 forhåndsådde planteplugger,  
3 med basilikum og 3 med salat

• 3 eller 6 pluggholdere i (PE) polyeten

Art.  5551 Harvy 6 hvitt lokk,   5552 Harvy 6 brunt lokk,   5553 Harvy 6 blått lokk,   5541 Harvy 3 hvitt lokk



Lys er viktig

Lys er viktig, spesielt ved innendørsdyrking! For lite lys gir 
hengslete og skjøre planter. Best resultat får du om du 
kombinerer dagslyset med ekstra plantelys hele året.  

Vi anbefaler plantelys og stativ:

• For Harvy 6: LED No.1, 23 W, 85 cm

• For Harvy 3: LED Small, 15 W, 39 cm

• Opphengsstativ til plantelys. Festes med sugekopper 
på vindu eller glatte fliser. Kjeder er inkludert, og gjør 
det enkelt å justere høyden på lyset.

Art.   5567 LED No.1,   5564 LED Small,   5604 Sugekoppstativ

Plantenæring tilpasset dyrking i 
vann. Flaske med praktisk skala 
i korken som gjør det enkelt å 
dosere næringen. Rekker til flere 
dyrkingsomganger.

Planteplugger 
Planteplugger av kokosfiber 
og torv pluss litt næring.

1 pakke med planteplugger uten 
frø for de som vil velge selv.

6 ulike pakker med 6 forhåndsådde plante-
plugger. Hver pakke inneholder frø som er 
spesielt valgt ut for hydroponisk dyrking.

Plantenæring

Art. 5537

Art. 
5530 Basilikum
5531 Koriander
5532 Salat

Art.
5533 Persille
5534 Pak choi
5535 Grønnkål

    Art.  6765  
 250 ml

    Art.  67657 
 750 ml

Rist flasken og tilsett  
2 ml plantenæring

per liter vann
ved hver vanning.
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Hydroponisk dyrking - utviklet med
• Hemmaodlat.se er Sveriges ledende forum for hydroponikk  

(FB/Youtube/Instagram).

• Hemmaodlat er en gjeng med dyrkere som har mye teknisk 
kunnskap og brenner for hydroponikk, dvs dyrking i vann.

Mer informasjon 
• harvy.no

• magasinet Hagegleder  

• nelsongarden.no  

Nelson Garden AS
Lågendalsveien 2648, 3277 Steinsholt
Telefon 33 38 18 10   
info@nelsongarden.no      www.nelsongarden.no

Hvordan gjør du det?
Du trenger vann, næring, en dyrkingskasse og plugger 
med frø, så er du i gang på 10 minutter!

1. Plasser dyrkingskassen på et lyst sted.

2. Fyll den med kaldt vann: 4 l i Harvy 3 og 9 l i Harvy 6, 
altså opp til kassens øverste markering.  
Tilsett næring: 8 ml i Harvy 3 og 18 ml i Harvy 6.

3. Sett plantepluggene i de små pluggholderne og  
fjern klistrelappene fra plantepluggene.

4. Trykk ned pluggholderne i hullene i dyrkingskassen.

5. Plasser plantelyset ca 10 cm over lokket og la det  
lyse i 12–16 timer i døgnet.

6. Gjør noe helt annet i 3 uker!


