Kasvien kasvattaminen
Plantui-sisäpuutarhassa

Sisällysluettelo

2

Plantui – Koska jokainen ansaitsee oman puutarhan

3

Plantuin kasvit kasvavat kasvikapseleista

4

Mitä Plantuissa voi kasvattaa

5

Plantui-kasvien kasvuryhmät

6

Kasvien hoito ja käyttö

7

Veden lisääminen

8

Korotuspalojen lisääminen

10

Kasvien leikkaaminen käyttöä varten

12

Tomaatit, chilit ja miniversot

16

Plantui-kasvit

18

Yhdessä kasvatettavat kasvit

26

Plantui – Koska
jokainen ansaitsee oman
puutarhan
Kasvien kasvattaminen Plantui-sisäpuutarhassa vie
puutarhanhoitosi seuraavalle tasolle. Plantuin huippuälykäs teknologia, valaistus- sekä kastelujärjestelmä antavat kasville kaiken mitä se tarvitsee kehittyäkseen täysipainoisesti. Loppuun asti viimeistellyn
kasvatusprosessin ansiosta kasvit ovat moninkertaisesti maukkaampia ja ravinteikkaampia kuin kaupasta ostetut lajitoverinsa. Plantuin voidaankin siis ajatella optimoivan kasvin täyteen potentiaaliinsa.
Kasvien kasvattaminen Plantuissa on helppoa – tarvitset vain kasvikapselit, vettä ja sähköä, ja Plantui
huolehtii lopusta. Olemme koonneet sinulle tähän
oppaaseen perustietoja kasvikapseleistamme, kasvien kasvattamisesta Plantuissa sekä niiden hoidosta.
Mukavia hetkiä Plantuin parissa!
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Plantuin kasvit kasvavat
kasvikapseleista
Älykkään Plantui-sisäpuutarhan juju on siinä, ettei
kasvien kasvatukseen tarvita ollenkaan multaa, sillä
Plantui toimii vesiviljelymenetelmällä. Kasvien siemenet ovat pienissä ekologisissa, kivivillasta tehdyissä
kasvikapseleissa, jotka asetetaan Plantui-sisäpuutarhaan niille varatuille paikoilleen. Kapseleihin olemme
valinneet parhaat, luonnolliset ja GMO-vapaat siemenet.
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Jokaisessa kapselipaketissa on kolme kasvikapselia
siemenineen sekä kasviravinnetta, joka sisältää kaikki
kasvien tarvitsemat mineraalit ja suolot. Plantuin kasviravinne sopii kaikille valikoimassamme oleville kasveille. Yksi pussillinen ravinnetta riittää yleensä koko
kasvukaudeksi.
KASVIKAPSELEIDEN SÄILYTYS
Plantuin kasvikapselit säilyvät avaamattomina kaksi
vuotta. Siementen itävyys säilyy parhaiten, kun säilytät kasvikapselit niiden omissa paketeissaan ilmatiivisti, valolta suojattuna ja viileässä paikassa. Jääkaappi käy tähän tarkoitukseen mainiosti.

Joidenkin kasvien siemenet ovat
pikkuriikkisen pieniä. Tarkista aina
kasvikapselia paikalleen asettaessasi, ettei siemeniä ole tarttunut
kapselissa olevaan tarraan.

Mitä Plantuissa voi kasvattaa?
Plantui-sisäpuutarhassa voi kasvattaa monenlaisia kasveja. Plantuin omilla kasvikapseleilla aloittaminen on helppo vaihtoehto ensiaskeliksi kasvien kasvattamiseen. Kokeilunhaluisemmat voivat
kasvattaa kasveja omista siemenistään Plantuin
Experimental kitin avulla. Kannustammekin sinua
kokeilemaan mitä kaikkea herkullista saat kasvatettua Plantui-puutarhassasi.
Plantuin kasvivalikoimassa on yli viisikymmentä
kasvia, joten valinnanvaraa kasvatukseen riittää.
Kasvikapselimme on jaettu neljään ryhmään kasvien kasvunopeuden mukaan. Saat parhaan lopputuloksen valitsemalla saman tai viereisen kasvurytmin kasveja yhtä aikaa kasvatettavaksi. Näin
kasvisi voivat hyvin ja saat eniten satoa. Samaan
tahtiin kasvavat kasvit eivät vie tilaa toisiltaan, vaan
jokaiselle kasville riittää tilaa ja valoa.
Plantui-sisäpuutarhaa voi käyttää myös kasvien
esikasvattamiseen joko sellaisenaan tai hankkimalla siihen erillisen esikasvatustarjottimen, johon
mahtuu kasvamaan kaksitoista taimea.

KASVEISSA ON PIENIÄ EROJA
On hyvä muistaa, että siemenet ovat yksilöitä, jotka
kasvavat omaan tahtiinsa: samaan aikaan istutetuista
basilikoista yksi saattaa pyrähtää kasvuun vikkelästi
toisen vielä uinuessa. Samaten saman kasvuryhmän
kasveista toiset kasvavat alkuun nopeammin kuin toiset. Kasvuerot tasaantuvat kuitenkin kasvukauden aikana.
Jos jokin kasveistasi ei lähde lainkaan kasvamaan, ole
yhteydessä asiakaspalveluumme ja lähetämme sinulle uuden kasvikapselin.
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Plantui-kasvien
kasvuryhmät
Nopeat: 3-5 viikkoa
Erilaiset salaatit ja lehtivihannekset ovat nopeimmin
kasvavia kasveja.
Keskinopeat: 5-8 viikkoa
Monet yrtit kuuluvat tähän ryhmään.
Hitaat & pitkäkestoiset: 8-12 viikkoa
Orvokit ja leijonankita sekä myöhäisemmän satokauden yrtit löytyvät tästä kategoriasta.
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Tomaatit ja Chilit: 12+ viikkoa
Nämä kasvit tarvitsevat pitkän kasvuajan, mutta samalla niistä riittää iloa kaikkein pisimpään.
Tämän lisäksi voit kasvattaa supernopeita miniversoja, joiden kasvuajat ovat 7-14 päivää. Miniversojen
kasvattamisen tarvitset kuuden kasvikapselipaikan
Plantuin sekä erillisenä lisäosana myytävän miniversotarjottimen. Kaikki lisäosat ovat saatavilla verkkokaupastamme Plantui.com
Voit myös kokeilla kasvattamista omilla siemenilläsi. Tarvitset silloin Experimental Kit -pakkauksen, jossa on kolmen tyhjän kasvikapselin lisäksi pussillinen
kasviravinnetta. Tällöin omat siemenet laitetaan tyhjiin kasvikapseleihin, josta ne pääsevät kasvamaan.

Vinkki! Facebookista löytyvä Plantui-yhteisö
nimeltä Plantui Owners tarjoaa paljon ideoita erilaisiin kasvatuskokeiluihin. Seuraa meitä
myös Instagramissa @plantuiofficial,
#plantui #plantuiexperimentclub
ja #sharemyplantui

Kasvien hoito ja käyttö
Kaikki kasvit rakastavat hyvää hoitoa, ja sitä että satoa
korjataan. Puutarhatietäjien mukaan kasveille kannattaa jopa jutella. Plantuin kasvit saavat takuuvarmasti hellää hoitoa ilman jutteluakin, mutta mikään
ei estä piristämästä itseäsi ja kasviasi pienellä rupatteluhetkellä. Kasvin kasvun seuraaminen on kuitenkin tärkeä osa kasvatusta.
Plantui-älypuutarha pitää huolen kastelusta, valosta
ja ravinteiden ihanteellisesta määrästä, mutta kasvit
kasvavat, tuottavat runsaampaa satoa ja voivat paremmin, kun leikkaat ja käytät niitä ahkerasti. Leikkaa kasvit ennen kuin ne saavuttavat valohatun tai lisää korotuspala.
HOITO-OHJEET
Plantui-kasvien hoitaminen on helppoa:
1.

Lisää noin kahden viikon välein vettä + kasvien
mukana tullutta kasviravinnetta. Tarkista veden
määrä viikoittain.
2. Lisää korotuspala, kun kasvit ovat saavuttamassa
valohatun
3. Leikkaa ja käytä kasveja niiden kasvaessa. Leikkaa
myös liian pitkäksi kasvaneet juuret.
4. Pese kasvuruukku, pumppu ja tarjotin jokaisen
uuden kasvatuskerran jälkeen.
Lue seuraavaksi Plantui-sisäpuutarhasi hoitamisesta
tarkemmin.
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Veden lisääminen
Voit tarkistaa veden määrän nostamalla kasvitarjottimen kasveineen sivuun ja kurkistamalla vesikulhoon.
Lisää tarvittaessa vettä korkeintaan merkkiviivaan
asti. Muista vettä lisätessäsi laittaa kasviravinnetta
yksi lusikallinen per lisätty vesilitra. 1,5 ml mittalusikka tulee laitteesi mukana, ja se vastaa noin puolikasta
teelusikallista.
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Jos vesi on kokonaan loppunut, laite vilkuttaa hetkittäin laitemallista riippuen sinistä tai violettia valoa.
Vesipumppu muuttuu myös äänekkäämmäksi, kun
vettä on liian vähän. Mikäli vettä ei lisätä muutaman
päivän kuluessa, laite sammuu lopulta kokonaan. Tällä estetään se, että laite ei hajoa tai ylikuumene, vaikka vesi loppuisikin.
Tarkista vettä lisätessäsi, ovatko kasvien juuret
päässeet kasvamaan turhan pitkiksi. Vesikulhoon
asti ulottuvat juuret voi huoletta leikata lyhyemmiksi. Näin ne eivät pääse kulkeutumaan pumppuun ja
rikkomaan sitä.

KASVIRAVINNE

tä pienemmiksi. Tällöin korotuspalaa ei tarvitse lisätä.

Plantui-kasvien erinomaisen maun ja nopean
kasvutahdin takana on erityisen valon ja vesiviljelytekniikan hyödyntämisen lisäksi tarkkaan valittu, tasapainoinen kasviravinne.
Plantuin kasviravinne koostuu kasvin tarvitsemista aineista, kuten typestä, kalsiumista ja magnesiumista. Vesiviljelyssä ravinteet ovat kasville vapaasti saatavilla ravinneliuoksesta, joten kasvin on
helppo käyttää niitä hyödykseen. Plantuin kasviravinne on suunniteltu yhdessä suomalaisten vesiviljelyn ammattilaisten kanssa ja se sopii kaikille
Plantui-kasveille.
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Korotuspalojen
lisääminen
10

Kun kasvi on alkanut itää ja sen ensimmäiset lehdet ulottuvat kasvikapselin reunoille, on aika lisätä sisäpuutarhasi mukana tullut ensimmäinen korotuspala. Voit laittaa ensimmäiseksi korotuspalaksi joko
laitteen mukana tulleen lisäpalan tai lisävarusteena
saatavan tehovalopalan.
Kasvien kasvettua lähelle valohattua on taas aika lisätä uusi korotuspala. Jos kasvit ovat ehtineet kasvaa isoiksi, tämä voi olla hyvä aika kerätä satoa ja leikata nii-

KOROTUSPALAT VAIKUTTAVAT VALOON JA
KASTELUN MÄÄRÄÄN
Plantuin älykäs sisäpuutarha muuttaa korotus- ja
lisävalopalojen avulla valot ja kastelutiheyden kuhunkin kasvuvaiheeseen sopivaksi. Ilman korotuspalaa älypuutarha antaa itäville kasveille eniten
punaista valoa. Korotuspalat muuttavat valoasetuksia automaattisesti siten, että kasvit saavat
enemmän vihreää ja sinistä valoa.
Myös kastelutiheys muuttuu korotuspalojen lisäämisen myötä. Ilman korotuspalaa älypuutarha kastelee itäviä kasveja kerran päivässä kahden
minuutin ajan. Yhden korotuspalan lisäämisen
jälkeen kasvit saavat vettä kahdesti päivässä minuutin kerrallaan. Kolmella ja sitä useammalla korotuspalalla pumppu käynnistyy seitsemästi päivässä minuutin ajaksi.

KOROTUSPALOJEN MÄÄRÄN VAIKUTUS
KASTELUN TIHEYTEEN
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Kasvien leikkaaminen
käyttöä varten
Kun kasvit ovat kasvaneet, on aika leikata niitä. Kasvit
voidaan jakaa kahteen päätyyppiin leikkaamisen suhteen: ylhäältä leikattaviin kasveihin ja alhaalta leikattaviin kasveihin.
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Ylhäältä leikattavia eli latvottavia kasveja ovat varrelliset, parillisten lehtien kasvit. Näistä sato kerätään katkaisemalla vartta aina edellisen, alla olevan lehtiparin
yläpuolelta. Kasvia voidaan leikata kerralla paljonkin,
kunhan leikattavaan varteen jää muutamia lehtipareja jäljelle.
Alhaalta leikattavia kasveja ovat ”ruusukkeena” kasvavat kasvit, joista leikataan uloimmat lehdet tyven
kohdalta. Katso mihin luokkaan yrttisi kuuluvat osoitteesta Plantui.com tai tämän lehtisen lopussa olevasta taulukosta.

YLHÄÄLTÄ LEIKATTAVAT KASVIT
Esimerkiksi basilikat, minttu, timjami,
rosmariini, stevia, shiso, meirami, kynteli
• Leikkaa kasvi ensimmäistä kertaa jo
pienenä, noin 4-8 cm korkeana. Käytä ylin lehtipari.
• Jatkossa nauti sadosta leikkaamalla ylin tai ylimmät lehtiparit pois. Älä
päästä kasveja liian pitkiksi.
• Uusia lehtiä ja varren haaroja syntyy
jäljelle jääneen lehtiparin kohdalle.
Kasvi jatkaa kasvuaan yhä tuuheammaksi.

Basilikasta voi rohkeasti kerätä satoa, sillä kasvi
jatkaa kasvuaan. Leikattu
Basilika haaroittuu leikkauskohdan alapuolelta.

RUUSUKKEINA KASVAVAT KASVIT
Esimerkiksi erilaiset salaatit, rucola, tatsoi, paksoi, tilli, persilja, kirveli, krassit,
viinisuolaheinä, korianteri
• Nämä kasvit kasvattavat uusia lehtiä ja varren haaroja kasvin keskeltä
ja niistä kerätään satoa leikkaamalla
uloimmat lehdet tyven läheltä

Tillistä leikataan isoimmat
varret kasvin tyven läheltä.

Kun kasviin muodostuu
kukinto, on aika vaihtaa
kapseli
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Salaattien ja yrttien vanhetessa ne voivat alkaa kasvattaa kukintoja. Kukintojen muodostuminen saattaa muuttaa kasvin makua kitkerämmäksi, mutta
toki kasvia voi edelleen käyttää leikkaamalla kukinnot pois.
Me Plantuilla ajattelemme, että kukinnan alkaminen
on hyvä merkki siitä, että on aika käyttää kasvi loppuun, vaihtaa kasvikapselit, ja aloittaa kasvatusprosessi alusta. Ehkä haluat seuraavaksi kokeilla jotain
aivan uutta?
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Tomaatit, chilit ja
miniversot
TOMAATIN HOITO
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Jätä vai yksi taimi kasvamaan tomaattien idettyä ja
poista ylimääräiset varret.

• Jätä vain yksi taimi kasvamaan kapseliin tomaattien idettyä. Vedä ylimääräiset taimet varovasti pois kapselista.
• Pölytä kukkivat tomaatit ravistamalla kasvin
oksia hellästi joka toinen päivä.
• Lisävarusteena saatavan kukintavalopalan
käyttö lisää tomaatin kasvua ja kukintaa, sillä
tämä korotuspala tehostaa hedelmien kypsymistä. Aseta lisävalo samalle korkeudelle kuin
missä nuput, kukat ja myöhemmin tomaatit
ovat.
• Tomaatin oksia voi tarvittaessa karsia ensimmäisten kukintojen jälkeen. Voit leikata tuolloin alimpia oksia.
• Keltaista tomaattia kasvattaessa laita kapselit
vain joka toiselle paikalla ja peitä ylimääräiset
reiät, sillä keltainen tomaatti kasvaa isoksi.
• Voit myös aloittaa tomaatin kasvattamisen sisällä esikasvatustarjottimen avulla. Kesällä tomaatin voi siirtää kasvamaan ulos avomaalle,
ruukkuihin tai kasvihuoneeseen.

CHILIN HOITO
• Pölytä kukkivat chilit ravistamalla kasvia hellästi
varsista joka toinen päivä.
• Lisävarusteena saatavat teho- ja kukintavalopalat
auttavat kasvia kasvamaan tuuheammaksi. Aseta
tehovalopala antamaan lisävaloa kasvin alaosiin.
Paras paikka kukintavalopalalle on siellä, missä nuput, kukat ja myöhemmin chilin hedelmät ovat.
• Chilin voi esikasvattaa Plantuissa ja siirtää kesällä
kasvamaan ulos valoisaan paikkaan.
MINIVERSOJEN HOITO
• Miniversot ovat täyttä superruokaa! Ne kasvavat
valmiiksi 7-14 päivässä.
• Miniversoja voi kasvattaa Plantui P6-laitteessa, kun
siihen lisää lisävarusteena saatavan miniversotarjottimen. Miniversojen siemenet ovat pusseissa
kapselien sijaan.
• Miniversot ovat yrttien ja vihannesten taimia, joilla
on vain yksi lehtipari, varsi ja juuret.
• Miniversoista saa yhden sadon. Käytä niistä varret
ja lehdet. Sato leikataan talteen siten, että tarjottimeen jää versojen vartta noin sentin verran. Helpoiten leikkaaminen käy saksilla tai terävällä veitsellä.
• Leikkaamisen jälkeen versotarjotin, ja tarvittaessa
laitteen muut osat, puhdistetaan ja kasvatus aloitetaan alusta.
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Plantui-kasvit
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Plantuin valikoimassa on laaja kattaus yrttejä, salaatteja, chilejä ja tomaatteja läheltä ja kaukaa. Meiltä löydät myös supersuositut miniversot. Jatkuvasti kasvava valikoima takaa sen, että jokainen löytää varmasti
omat suosikkikasvinsa. Ja voit aina kokeilla myös kasvattamista omilla siemenillä.
Plantuin kasveja kasvattaessa on hyvä huomioida erilaiset kasvunopeudet. Jos kasveilla on kovin erilaiset
kasvurytmit, ne eivät menesty parhaiten samaan aikaan kasvatettuna. Siksi on tärkeää valita kasvit joko
samasta tai korkeintaan viereisestä kasvuryhmästä.
Katso
kasvuajat
osoitteesta
Plantui.com
tämän oppaan lopussa olevasta taulukosta.
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Basilika
Basilika Minette
Mausteinen Basilika
Sitruunabasilika
Thaibasilika
Tumma Basilika
Korianteri
Kynteli
Lehtipersilja
Lipstikka
Maustekirveli
Meirami
Minttu
Oregano
Rosmariini
Salvia
Shiso
Stevia
Tilli
Timjami
Viinisuolaheinä

Puutarharukola
Villirukola
Lehtiretiisi
Sweet Blond -salaatti
Puutarhakrassi
Vesikrassi
Kaali ”Curled Green”
Kaali ”Lacy”
Paksoi
Punainen paksoi
Komatsuna
Mitsuna
Tatsoi
Sinappi ”Fringed Red”
Sinappi ”Red Giant”
Wasabi-sinappi

CHILIT JA TOMAATIT
• Chili ”Demon Red”
• Punainen kirsikkatomaatti
• Keltainen kirsikkatomaatti

MINIVERSOT

KUKAT

•
•
•
•
•

• Tarhasarviorvokki
• Leijonankita

Retiisiverso
Parsakaaliverso
Paksoiverso
Salaattirukolaverso
Punakaaliverso

19

Yrtit
Valikoimastamme löytyy yrttejä moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Basilika
Monikäyttöinen klassikkoyrtti, jota kannattaa peston lisäksi kokeilla
kaveriksi vaikkapa mansikoille ja persikoille.
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Basilika Minette
Pienilehtinen, suloinen
basilika, jonka ulkomuodon ei kannata antaa hämätä: tämä pikkukaveri on maultaan vahva!

Korianteri
Korianteri on tärkeä yrtti erityisesti aasialaisessa, välimerellisessä, meksikolaisessa
ja ranskalaisessa keittiössä.
Kynteli
Herkullinen yrtti, joka on
tuttu Provencen yrttisekoituksesta. Sopii käytettäväksi esimerkiksi keitoissa, marinadeissa ja salaateissa.

Mausteinen Basilika
Extravahva basilika!

Lehtipersilja
Raikas, vitamiini- ja rautapitoinen joka paikan yrtti.

Sitruunabasilika
Basilika, jossa pehmeä
sitruunan vivahde.

Lipstikka
Yrtti, jolla voi korvata osan ruuan suolasta.

Thaibasilika
Maultaan makea ja lämmin basilika, jossa on vivahde anista ja lakritsaa.

Maustekirveli
Ranskalaisen keittiön klassikkoyrtti. Maustekirveli on
hienostunut yhdistelmä
aniksen ja persiljan makua lakritsin vivahteella.

Tumma Basilika
Basilika, jossa kauniit tummat violetit lehdet.

Tuo lisää väriä pöytään
tummalla basilikalla tai korvaa suola lipstikalla

Meirami
Mieto kuten oregano, mutta makea ja hienostuneempi aromi.
Minttu
Ihanan tuoksuva yrtti, jolla voi maustaa ja koristella
niin jälkiruuat, hedelmäsalaatit, kakut kuin suolaisetkin ruuat.
Oregano
Kreikkalaisten ja italialaisten
ruokien kulmakivi. Sopii yhteen hyvin papujen ja kasvisten kanssa.
Rosmariini
Kokeile rosmariinia paahdettujen vihannesten ja lihan kanssa.

Salvia
Maultaan mausteinen, syvä
ja voimakas yrtti. Salvian
lehtiä voissa paistamalla saa
pastalle ihanan kastikkeen.
Shiso
Yksi tärkeimmistä japanilaisen keittiön yrteistä. Käytä
kuin basilikaa tai minttua!
Stevia
Todella makean makuinen
yrtti, jota voi käyttää jälkiruuissa ja juomissa.
Tilli
Tilli on todellinen klassikkoyrtti. Tätä herkkua kannattaa kasvattaa vuoden ympäri.
Timjami
Todella maistuva yrtti. Kun
lehdet murskaa hellästi, ne
vapauttavat lisää makua.
Viinisuolaheinä
Raikkaan vihreät lehdet
punaisilla juovilla ja pirteä
maku. Viinisuolaheinään on
helppoa rakastua!
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Salaatit
Kasvata itse puhtaat salaatit ilman multajäämiä. Plantuin salaatteja ei tarvitse pestä, vaan saat maut täyteläisinä mukaan ruokiin.
Puutarharukola
Klassinen rucola, joka kasvaa
nopeasti. Laita pizzan päälle
tai lisää makua salaattiisi!
Villirukola
Pitkät koristeelliset lehdet ja
pippurinen maku.
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Lehtiretiisi
Nopeakasvuisin
me.

salaattim-

Sweet Blond -salaatti
Mieto ja makea salaatti.
Puutarhakrassi
Pippurinen yrtti täynnä vitamiineja ja rautaa. Lisää makua voileipiin ja salaatteihin!
Vesikrassi
Superruokien aatelia.
Kaali “Curled Green”
Terveellinen lehtikaali, jonka
nuoret lehdet ovat täydellisiä salaatteihin ja smoothieihin.

Kaali “Lacy”
Terveellinen lehtikaali, jossa
kauniit koristeelliset lehdet.
Paksoi
Yksi Kiinan suosituimmista
lehtivihanneksista.
Punainen paksoi
Kiinalainen salaattivihannes,
jolla on kauniin punaiset
lehdet. Täynnä vitamiineja!
Komatsuna
Japanilaista makua! Ihana
raikas salaatti, jota voi käyttää myös kypsennettynä.
Mitsuna
Mieto salaattikasvi, joka
kruunaa hapsumaisilla lehdillään salaatin kuin salaatin.
Tatsoi
Nopeakasvuinen, kaunis itämainen salaatti.

Sinappi “Fringed Red”
Tämä sinappi kasvattaa kauniit lehdet, jotka maistuvat
dijon-sinapille.
Sinappi “Red Giant”
Mausteisen pippurinen sinappi täynnä A-, B- ja C-vitamiineja.
Wasabi-sinappi
Sinappi, jonka lehdissä on
wasabin makua.

Kukat
Syötävät kukat tuovat silmänilon lisäksi makua ja
kruunaavat aterian.
Tarhasarviorvokki
Syötävillä orvokeilla koristelet leivonnaiset ja salaatit.
Kokeile myös jääpalan sisällä!

Leijonankita
Ihana, monivärinen kukka,
joka on kuin kruunu leivoksen päällä.

Chilit ja tomaatit
Chilit ja tomaatit on kätevää kasvattaa itse, jolloin niitä on aina käden ulottuvilla. Kumpaakin voi hyödyntää usean ruoan kanssa.
Chili “Demon Red”
Kokeile tätä pientä pirulaista omalla vastuullasi! Chiliä
voi myös esikasvattaa Plantuissa ja siirtää myöhemmin
puutarhaan.

Punainen kirsikkatomaatti
Mehukas, itsekasvatettu kirsikkatomaatti on makuelämys vailla vertaa.
Keltainen kirsikkatomaatti
Pirteä kuin aurinko!
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Miniversot
Miniversot ovat yksi hittituotteistamme, eikä syyttä.
Ne ovat nimittäin erittäin ravinteikasta superruokaa,
joka kasvaa kaiken lisäksi alle kahdessa viikossa. Nopeimmat miniversomme ovat siemeniä maanantaina ja suussa jo sunnuntaina.

Retiisiverso
Tämä vikkeläkasvuisin miniversomme antaa potkua
ruuansulatuksellesi.
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Parsakaaliverso
Tämä miniverso taistelee
kanssasi sydän- ja verisuonitauteja vastaan ja pitää
A-vitamiinin avulla katseesi
kirkkaana.
Paksoiverso
Hyvinvoivat lihakset ja vahva luusto mietoa paksoita
pureskelemalla.

Salaattirukolaverso
Rukolan sisältämä kalium
ja rauta auttavat verenpaineen tasaamisessa ja immuunijärjestelmän vahvistamisessa.
Punakaaliverso
Punakaali sisältää paljon
E-vitamiinia, joka on yksi
tärkeimmistä kehon antioksidanteista; se suojaa
soluja, hidastaa ikääntymistä ja hoitaa ihoa.

Experimental kit, tyhjät
kapselit
Voit kokeilla omien kasvien kasvatusta
Plantuissa käyttämällä tyhjiä kapseleita ja lisäämällä siemenet siihen. Kasviravinteet tulevat kapselipaketin mukana.
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Yhdessä kasvatettavat
kasvit
Kasvit on luokiteltu eri ryhmiin niiden kasvunopeuksien perusteella. Samaan aikaan kasvatettaviksi kannattaa valita saman tai korkeintaan seuraavan
kasvunopeusryhmän kasveja. Näin kasvit voivat hyvin
ja kaikille riittää tilaa ja valoa.
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Käytä kasvejasi ahkerasti, vaikka joka päivä. Kasvi
tuottaa parhaiten satoa kuin leikkaat sitä oikealla tavalla. Kasveja käytetään joko leikkaamalla niitä ylhäältä eli latvomalla tai sitten leikkaamalla kasvia alhaalta.
Katso taulukosta mihin ryhmään kasvisi kuuluu.

NOPEAT
3–5 viikkoa

Sadon kerääminen

HITAAT & P
8–12 viikkoa

Kaalit

Alhaalta leikattava

Meirami

Kirveli

Alhaalta leikattava

Minttu

Komatsuna

Alhaalta leikattava

Oregano

Lehtiretiisi

Alhaalta leikattava

Orvokit

Lipstikka

Alhaalta leikattava

Rosmariini

Maustekirveli

Alhaalta leikattava

Shiso

Mizuna

Alhaalta leikattava

Timjami

Paksoi

Alhaalta leikattava

Viinisuolah

Punainen paksoi

Alhaalta leikattava

Sinapit

Alhaalta leikattava

TOMAATIT
12+ viikkoa

Sweet Blond -salaatti

Alhaalta leikattava

Punainen k

Tatsoi

Alhaalta leikattava

Keltainen k

Vesikrassi

Alhaalta leikattava

Chili “Demo

KESKINOPEAT
5–8 viikkoa

Sadon kerääminen

Basilikat
Korianteri
Kynteli

Latvottava
Alhaalta leikattava
Latvottava

Sweet Blond -salaatti

Alhaalta leikattava

Punainen kirsikkatomaatti

–

Tatsoi

Alhaalta leikattava

Keltainen kirsikkatomaatti

–

Vesikrassi

Alhaalta leikattava

Chili “Demon Red”

–

KESKINOPEAT
NOPEAT
NOPEAT
5–83–5
viikkoa
3–5
viikkoa
viikkoa

Sadon
kerääminen
Sadon
kerääminen
Sadon
kerääminen

Basilikat
Kaalit
Kaalit
Korianteri
Kirveli
Kirveli
Kynteli
Komatsuna
Komatsuna
Lehtipersilja
Lehtiretiisi
Lehtiretiisi
Rakuuna
Lipstikka
Lipstikka
Salaatti
Maustekirveli
Maustekirveli

Latvottava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Latvottava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Latvottava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

Salvia
Mizuna
Mizuna

Latvottava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

Silopersilja
Paksoi
Paksoi

Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

Stevia
Punainen paksoi
paksoi
Punainen

Latvottava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

HITAAT &
& PITKÄKESTOISET
PITKÄKESTOISET
HITAAT
8–12 viikkoa
viikkoa
8–12

Sadon
Sadon kerääminen
kerääminen

Meirami
Meirami

Latvottava
Latvottava

Minttu
Minttu

Latvottava
Latvottava

Oregano
Oregano

Latvottava
Latvottava

Orvokit
Orvokit

––

Rosmariini
Rosmariini

Latvottava
Latvottava

Shiso
Shiso

Latvottava
Latvottava

Timjami
Timjami

Latvottava
Latvottava

Viinisuolaheinä
Viinisuolaheinä

Alhaalta
Alhaalta leikattava
leikattava

Sadon kerääminen
kerääminen
Sadon

TilliSinapit
Sinapit

Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

TOMAATIT &
& CHILIT
CHILIT
TOMAATIT
12+ viikkoa
viikkoa
12+

Villirucola
Sweet
Sweet Blond
Blond -salaatti
-salaatti

Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava
Alhaalta
leikattava

Punainen kirsikkatomaatti
kirsikkatomaatti
Punainen

––

Tatsoi
Tatsoi

Alhaalta leikattava
leikattava
Alhaalta

Keltainen
Keltainen kirsikkatomaatti
kirsikkatomaatti

––

Vesikrassi
Vesikrassi

Alhaalta
Alhaalta leikattava
leikattava

Chili “Demon
“Demon Red”
Red”
Chili

––

KESKINOPEAT
KESKINOPEAT
5–8
5–8 viikkoa
viikkoa

Sadon
Sadon kerääminen
kerääminen

Basilikat
Basilikat
Korianteri
Korianteri
Kynteli
Kynteli

Latvottava
Latvottava
Alhaalta leikattava
leikattava
Alhaalta
Latvottava
Latvottava

Lue lisää kasvien leikkaamisesta ja käytöstä s. 12–13
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INSTAGRAM
@plantuiofficial
FACEBOOK
Plantui
Plantui owners
#plantui
#plantuiexperimentclub
#sharemyplantui
www.plantui.com

Hiilijalanjäljen minimoimiseksi
käytämme tässäkin oppaassa
suomalaista paperia

Kiitos, kun latasit oppaan. Saat koodilla HAPPYPLANTS seuraavasta ostoksestasi –15% plantui.com kaupassa.

