ODLA MED
BELYSNING OCH
TIMER

TEKNISK
INFORMATION
FULLFÄRGSLYSRÖR

VINTERTRÄDGÅRD
När hösten kommer blir det färre soltimmar för varje dag som går. Din Streamgarden ger växterna vatten och näring,
men det kan bli brist på både ljus och
värme. Belysning till växterna kan ge dem
både det ljus och den värme de behöver.
Med rätt belysning ger din trädgård också
ett bra allmänljus, som med en timer
tänds på morgonen och släcks på
kvällen. Se också avsnittet om värme och
fukt, vilket också är viktigt för växterna.

INBYGGD I EN NISCH

Ett bra sätt att utnyttja ett litet trångt mörkt
utrymme kan vara att bygga hyllplan i
lämplig höjd och montera lysrörsarmaturer i underkant på respektive hylla. När
du bygger in ljuset på det här sättet får du
en behaglig spridning av ljuset till resten
av rummet. Värmen från lysrören värmer
ochså upp nischen till dina plantors stora
glädje!

Vår rekommendation när det gäller ljus
bygger på att vi vill åstadkomma ett ljus
som fungerar bra för dina växter och
samtidigt ger dig ett bättre allmänljus. Vi
rekommenderar därför i första hand
fullfärgslysrör som ger dagsljus. Färgtemperaturen på dagsljusrören gör att
växterna växer på rätt sätt, och inte på
grund av för gult ljus sträcker sig och letar
efter mer ljus. När det gäller belysning till
växter finns det en mängd olika varianter
av lösningar att hitta. Här följer våra
rekommendationer.

TIPS PÅ VÄXTER FÖR DIN
VINTERTRÄDGÅRD
Lämpliga växter att odla med belysning tänk även på fukt och värme - är till
exempel mynta, basilika, oregano, salvia
och citronmeliss. Om du köper plantorna
i butik, tänk på att slå in dem i papper så
att de inte skadas av kylan på hemvägen.
Om du inte har möjlighet att ge extra
belysning, fukt och värme blir det svårare
och vi rekommenderar att du använder
plantor som redan har växt till sig ett tag i
Streamgarden. Sedan när solen kommer
tillbaka är den oslagbar. Flytta då ut
plantorna i ett soligt fönster igen.

Fullfärgslysrör:Lågenergilysrör kombinerar
mycket god ljuskvalitet med högt ljusflöde.
Ger upp till 30% mer ljus jämfört med
enkelfärgslysrör.
Fabrikat Philips
MASTER TL-D Xtra. Extra lång livslängd.
TL-D 90 18W/950 Dagsljus
TL-D 90 18W/965 Dagsljus
MASTER TL5 HE (High Efficiency)
TL5 HE 14/840 Vit
TL5 HE 14/865 Dagsljus
Fabrikat Osram:
LUMILUX DELUX
Vit/Dagsljus
LUMILUX PLUS
Vit/Dagsljus

PÅ KÖKSBÄNKEN

Rören ovan finns givetvis i olika längder.
Du kan så klart välja vilket fabrikat du vill,
alla större lysrörsproducenter har fullfärgslysrör med dagsljus. Och för dig som inte
har något emot att ha blåaktigt trolljus
hemma finns det även belysning speciellt
framtagen för växter, men ljuset kan vara
svårt att stå ut med.

Byt ut lysrören ovanför din diskbänk till
fullfärgslysrör där du vill ha din trädgård.
Eller montera en ny armatur, gärna med
dubbla lysrör för mer effekt. Växterna
kommer att trivas extra bra i köket där
luften ofta är lite fuktigare och värmen
från matlagning hjälper till att hålla upp
temperaturen.

DIREKT PÅ GOLVET
Välj ut en plats i lägenheten där du vill ha
ett bättre allmänljus och placera din
Streamgarden där, direkt på golvet. Ställ
dit en vanlig golvlampa eller pendla ner
belysningen från taket till lämplig höjd.
Pendlad belysning är lätt att justera. Du
höjer lampan efterhand som plantorna blir
större. Glöm inte att sätta timer på belysningen!

TIMER
En generell rekommendation är att ställa
din timer så att belysningen tänds vi kl
07:00 på morgonen och slår av vid kl
21:00. Det ger 10 timmars vila för dina
plantor, vilket är mer än nog. Plantor kan
drivas mycket hårdare, då växer de fortare
men blir i allmänhet klenare då de inte får
vila tillräckligt. En bra balans mellan natt
och dag får dina växter att må bäst. Kom
ihåg att det bara är belysningen som ska
styras av timer, pumpen skall gå hela
tiden. Du kan givetvis välja att optimera
belysningen specifikt för en viss växt.
Lycka till med din vinterträdgård!

VIKTIGT
Vid fasta elinstallationer ta hjälp av
elektriker.
Timer används endast till belysningen och
inte till pumpen.

WWW.GREENFORTUNE.COM
INFO@GREENFORTUNE.COM

VID DIN ARBETSPLATS
Om du har en Streamgarden på jobbet
kan du lätt sätta din skrivbordbelysning på
timer och låta den vara riktad på dina
plantor när du inte är beroende av läsljus.

VÄRME OCH FUKT
I BOKHYLLAN
I en bokhylla går det lätt att montera en
lysrörsarmatur. Det finns olika varianter i
olika prisklasser. Lämplig längd på lysrör
för Streamgarden är 590mm. Se mer
information under Teknisk specifikation.

Vintern inomhus är en tuff tid för
växterna. Förutom ljus är även värme och
fukt något man kan behöva hjälpa
växterna med. Varm luft som strömmar
upp från element torkar ut växternas
blad. Växterna gillar inte heller kalldrag
från fönster och dörrar. Med en bit
genomskinlig plast som på bilden kan du
skapa ett bättre mikroklimat. Där kan
värmen från belysningen tas tillvara och
fukten stanna kvar.

