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Pazı: Anavatanı Akdeniz olan ve iri yaprakları sebze olarak kullanılan 
bir bitkidir. Salata ve smoothielerde taze olarak tüketilebileceği gibi 
çok lezzetli yemekler için pişirilerek de kullanılabilir. Besin değeri olarak 
ıspanağa benzeyen pazı, beta karoten, C vitamini, K vitamini ve Folik Asit 
bakımından zengindir. Bunlara ek olarak pazıda Fe, Mg ve Ca mineralleri de 
bulunmaktadır.

Vahaa Mobil Uygulama’sını indirerek kitinizle ilgili en güncel bilgilere 
ulaşabilirsiniz. Güncel kullanım kılavuzlarına paralel olarak mobil uygu-
lama vasıtasıyla gelecek bildirimleri takip ederek yetiştirmenizi sağlıklı 
bir şekilde yapabilirsiniz.

RENKLİ PAZI KİTİ
İÇİNDEKİLER

Bitki  
Besini

İç mekan bitkileri 
için bitki besini

Bitki Yetiştirme 
Ortamı

Tohum İçeren bitki yetiştirme kap-
sülleri, tohum kapsülü
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GENEL BİLGİLER
• Kit kutunuzun içinde bulunan QR kodunu Vahaa Mobil Uygulaması’nda 
okutarak hesabınıza yetiştirdiğiniz kiti entegre edebilirsiniz. Böylece 
uygulama aracılığıyla iletilecek olan bildirimlerden faydalanarak bitki 
yetiştirme deneyiminizi en sağlıklı şekilde yürütebilirsiniz.

• Tohum kapsüllerinin ıslaklığını belirli aralıklarda kontrol etmeniz ve ıslak 
olmadığını farkettiğiniz durumlarda ıslanmasını sağlamak adına suyla 
temas ettiğinden emin olmanız gerekmektedir.

• Kılavuzda verilen tarih aralıkları ve bitki büyüme süreçleri laboratuvar 
ortamında yetiştirilen bitkiler baz alınarak belirlenmiştir. Bu sebeple kendi 
yetiştirdiğiniz bitkilerde süreçleri farklı tarih aralıklarında deneyimlemeniz 
mümkündür. Bitkilerinizde gözlemlenen süreçler kılavuzdan farklı olsa 
dahi besin yenileme sıklıklarını kılavuza paralel olarak devam ettirmeniz 
önerilmektedir.

• Bitkilerinizin çoğunluğu çimlenip kılavuzda belirtilen boya geldikten 
sonra kılavuzda belirtilen bir sonraki adıma geçebilirsiniz. İlgili adıma 
geçerken çimlenmesi henüz tamamlanmamış bitkilerinizin çimlendirme 
kapaklarını çimlenme gözlenene kadar kaldırmayınız.

• Bitki çeşitleri arasında büyüme hızı ve biçim farklılıkları olabilmektedir. 
Bu sebeple boy farkını gidermek adına kılavuzda belirtilmeyen bir işlem 
yapmamanız önerilmektedir.

• Bitkilerin ışık ve besin ihtiyaçları dikkate alındığında bitkilerin aynı 
dönemde ekilmesi gerekmektedir.

• Su haznesinin içerisine ışık teması kesinlikle olmamalıdır. Bunu önlemek 
için Akıllı Bahçe’nizde 6 adet bitki bulunmadığı durumlarda boş kalan 
sepetleri sepet kapatıcısıyla kapatmanız gerekmektedir.

• Tohum kapsüllerinin üzerinde beliren yeşil veya beyaz oluşumlar nemli 
ortamda çoğalan alg veya mantarlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum 
bitkilerinize hiç bir zarar vermediği için bir müdahale gerektirmemektedir.

• Hasat sonrasında tohum kapsüllerini tekrar kullanmak mümkün değildir.

• Bitkileriniz büyüdükçe en uzun bitkiyle arasında kılavuzda belirtilen 
kadar mesafe kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın. Aksi takdirde 
bitki yapraklarında ışık zararı görülebilir.

• Bitkilerinizin ışıkla arasındaki mesafe kılavuzda belirtildiğinden uzak 
olması halinde bitki büyümesi yavaşlayabilmekte veya sap uzaması 
gerçekleşebilmektedir.

• Su haznesindeki besinli suyun 2 haftada 1 yenilenmesi gerekmekte-
dir. Su seviye göstergesinin yarıdan aşağı indiği durumlarda içme suyu 
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takviyesi yapın ve göstergenin yüzeye çıkmasını sağlayın. Aksi takdirde 
bitkileriniz susuz kalabilir.

• İç Mekan Bitki Besinlerini direkt ışık almayan, kuru ve oda şartlarında 
saklayınız.

• Besin yenilemesi ve temizlik sonrasında su tahliye tıpasının ve 
contasının yerine sıkıca takıldığından emin olunuz, aksi takdirde su sızıntı 
riski oluşabilir.

• Kit kutusunda bulunan QR kod’u yalnızca bir defa uygulamaya ekleye-
bilirsiniz.
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ÖZET YETİŞTİRME SERÜVENİ
Çimlenme Dönemi: 
1. Gün: haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar 
içme suyu, 2 kapak A besini ve 2 kapak B besinini ekleyin. Tohum kapsül-
lerini sepetlerin içerisine koyun ve ışığın çimlendirme modunu açın.

3-12 Gün: Pazı bitkilerinin ortalama çimlenme süresi 3-12 gündür.

1-2 Hafta: Çimlendikten sonra 1-2 cm boyuna ulaşan bitkilerin çim-
lendirme kapaklarını çıkartın ve ışığın yetiştirme modunu açın

Büyüme Dönemi:  
14. Gün: Pazılarınızı “baby pazı” olarak tüketmek istiyorsanız kısmi hasat 
ederek tüketebilirsiniz!

Su haznesini boşaltın ve hazne dibinde tortu kalması halinde ıslak 
bir peçete yardımıyla temizleyin. Ardından su haznesine; su seviye 
göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 4 kapak A besini ve 
4 kapak B besinini ekleyin. 

Hasat Dönemi:   
4-6. Hafta
Ürünleriniz hazır! Dilerseniz kısmi hasat dilerseniz tam hasat yapabilirsiniz!

28. Gün: Kısmi hasat yapan kullanıcılarımızın; su haznesini boşalttıktan 
sonra su haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar 
içme suyu, 4 kapak A besini ve 4 kapak B besinini ekleyerek yetiştirme 
deneyimine devam etmesi gerekmektedir.

35. Gün: Yetiştirme deneyimine devam eden kullanıcılarımızın; su hazne-
sini boşaltmadan su haznesine içme suyu, 2 kapak A besini ve 2 kapak B 
besini eklemesi gerekmektedir.

YETİŞTİRME DENEYİMİNE DEVAM ETMEK 
İSTEYENLER İÇİN
Kısmi hasat ile yetiştirme deneyimine devam eden kullanıcıların her iki 
haftada bir su hazneni boşaltarak daha sonrasında su haznesine; su 
seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 4 kapak A 
besini ve 4 kapak B besini eklemesi gerekmektedir. Besin yenilemesi 
yapan kullanıcılarımızın bu yenilemeyi takip eden 7. günde içme suyu, 2 
kapak A besini ve 2 kapak B besini takviyesi yapması gerekmektedir.
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RENKLİ PAZI KİTİ KULLANIM KILAVUZU
Çimlenme Dönemi 
1. Gün
Bitki yetiştirme serüvenine başlamak için öncelikle Akıllı Bahçe’nizin fişe 
takılı olmadığından emin olun ve adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe’nizin içerisinde bir önceki yetiştirmeden kalmış su 
bulunmamasına dikkat edin; eğer içerisinde su var ise su tahliye tıpasını 
açarak suyu boşaltın, su haznesini temizleyin ve sonrasında tıpayla 
birlikte contanın sıkıca yerine takıldığından emin olun.

 Akıllı Bahçe’nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde 
yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su 
seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 
2 kapak (10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme 
suyu, sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin 
birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her 
bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.

Kit’in içerisinden çıkan tohum kapsüllerinin üzerindeki etiketleri yavaşça 
çıkartın. Tohum kapsülleri içerisindeki tohumları yerinden çıkarmadan 
kontrol edin, tohum kapsüllerini Akıllı Bahçe’de bulunan sepetlerin içeri-
sine hafifçe ittirerek yerleştirin. Tohum kapsüllerinin üzerine ortası boş 
kalacak şekilde kapsül etiketlerini yerleştirin.

Sepetlerin üzerlerini çimlendirme kapaklarıyla kapatın. Akıllı Bahçe’nizin 
adaptör bağlantısını adaptöre bağlayarak fişe takın ve açma butonuna 
basarak cihazı açın. Işığın çimlendirme modunu açın ve ışığın yüksekliğini 
çimlendirme kapaklarının yaklaşık 4 parmak (5-10 cm, 1 boğum) 
yukarısında olacak şekilde ayarlayın.

Çimlenme Aşaması (1.Hafta): 
Tahmini çimlenme süresi pazı için 3-12 gündür.

Bitkilerin çimlendikten sonra 1-2 cm boyuna ulaştığına emin olun. Eğer 
henüz çimlenme gözlenmediyse bitkiler gerekli boya gelinceye kadar 
çimlendirme kapaklarını (14 güne kadar) kapalı tutabilirsiniz.

Çimlendirme kapaklarını kaldırın.

Işığın yetiştirme modunu açın ve ışığın yüksekliğini teleskopik kol 
uzunluğu iki boğum olacak şekilde ayarlayın.

Bitkileriniz büyüdükçe en uzun bitkiyle arasında yaklaşık 4 parmak (5-10 
cm) mesafe kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın.
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Büyüme Dönemi  
14. Gün
Besin yenilemesi için öncelikle Akıllı Bahçe’nizi fişten çıkartın ve daha 
sonra adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe’nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve 
sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan 
bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

 Akıllı Bahçe’nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde 
yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su 
seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 
kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme 
suyu, sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin 
birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her 
bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.

Bitkileriniz büyüdükçe aralarında yaklaşık 4 parmak (5-10 cm) mesafe 
kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın. 

Akıllı Bahçe’nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma tuşuna 
basarak cihazı açın. 

Pazılar hem küçük hem de büyük yapraklı olarak tüketilebilmektedir. 
Pazılarınızı “baby pazı” olarak tüketmek isterseniz 14. günden itibaren 
arzu ettiğiniz boya gelen pazı yapraklarını ince uçlu bir makas yardımıyla 
bitkilerin gövde ve köklerine zarar vermeden kısmi hasat etmeye 
başlayabilirsiniz, pazılarınızın genç yaprakları büyümeye devam edecektir.
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3-4. Hafta
Bitkilerin köklerinin düzenli olarak su ile temas etmesi gerekmektedir; 
bu sebeple su seviye göstergesi yarıya düştüğü durumlarda içme suyu 
eklemesi yapılması önerilir. 

Hasat Dönemi 
4-6. Hafta
Ürünler hasata hazır! Dilerseniz kısmı hasat yaparak tüketmeye 
başlayabilirsiniz ya da hepsini hasat edip yeni ekim yapabilirsiniz! Bitkile-
rinizin normal şartlarda yaklaşık 10 cm boyutlara gelmiş olması gerekiyor.

Kısmi Hasat
28. Gün: Eğer kısmi hasat yaparak yetiştirme deneyimine devam etmek 
istiyorsanız besinleri 28. günde yenilemeniz gerekmektedir. Besin 
yenilemesi için öncelikle Akıllı Bahçe’nizi fişten çıkartın ve daha sonra 
adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe’nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve 
sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan 
bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

 Akıllı Bahçe’nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde 
yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su 
seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 
kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme 
suyu, sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin 
birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her 
bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.

Akıllı Bahçe’nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma buto-
nuna basarak cihazı açın.             

Yaklaşık 10-15 cm boyutlarına gelen bitkilerinizden ihtiyacınız kadar 
ürünü kısmi hasat yaparak tüketebilirsiniz. Pazı bitkilerinde yaşlı yaprakları 
köke yakın noktalardan kesip bitkinin büyümekte olan genç kısımlarına 
zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Kısmi hasatı yaparken bitkinin 
büyümeye devam edebilmesi için 1/3’lük kısmının bırakılması gerekme-
ktedir. Kısmi hasatın nasıl yapıldığını uygulamamızdan ve Arzum Türkiye 
YouTube kanalında bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz..           

Bitkilerinizin köklerini sepetleri kaldırarak kontrol edebilirsiniz. Uzun 
olan kökleri bir makas yardımı ile yaklaşık 10-15 cm kalacak şekilde 
kısaltabilirsiniz.

Bitkilerin ışığa çok yakın olarak kalmadığından emin olun, ışığa çok yakın 
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olan bitkilerin yapraklarında yanma görülebilir. Bitkileriniz ışığa yaklaştıkça 
yaprakları hasat edip tüketebilirsiniz. 

Tam Hasat 
Bitkileriniz belirtilen boyutlara ulaştıktan sonra dilediğiniz zaman tam 
hasat yaparak yeni bir Kit’e başlayabilirsiniz. Tam hasatı, bitkiyi kısa 
sürede tüketmek istiyorsanız kökünden keserek tüketebilirsiniz. Eğer 
bitkinizi daha uzun süreli saklamak istiyorsanız tohum kapsülüyle beraber 
sepetin dışına çıkartarak kökleriyle beraber saklayabilirsiniz. Tam hasatın 
nasıl yapıldığını uygulamamızdan ve Arzum Türkiye YouTube kanalında 
bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz.  

35. Gün
Su haznesindeki suyu boşaltmadan içme suyu ve besin ilavesi yapın; su 
haznesindeki su MAX seviyesine gelinceye kadar içme suyu + 2 kapak 
(10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, 
sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin birbiri 
ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her bir 
besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.

6-8. Hafta
Kısmi Hasat
42. Gün: Eğer kısmi hasat yaparak serüveninizi devam ettirmek 
istiyorsanız besinleri yenilemeniz gerekmektedir. Besin yenilemesi 
için öncelikle Akıllı Bahçe’nizi fişten çıkartın ve daha sonra adaptör 
bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe’nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve 
sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan 
bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

 Akıllı Bahçe’nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde 
yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su 
seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 
kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme 
suyu, sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin 
birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her 
bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.

Akıllı Bahçe’nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma tuşuna 
basarak cihazı açın. 

Bitkilerinizin köklerini sepetleri kaldırarak kontrol edebilirsiniz. Uzun 
olan kökleri bir makas yardımı ile yaklaşık 10-15 cm kalacak şekilde 
kısaltabilirsiniz.
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Bitkilerin ışığa çok yakın olarak kalmadığından emin olun, ışığa çok yakın 
olan bitkilerin yapraklarında yanma görülebilir. Bitkileriniz ışığa yaklaştıkça 
yaprakları hasat edip tüketebilirsiniz. 

Tam Hasat
Dilediğiniz zaman tam hasat yaparak yeni bir Kit’e başlayabilirsiniz.

49. Gün
Su haznesindeki suyu boşaltmadan içme suyu ve besin ilavesi yapın; su
haznesindeki su MAX seviyesine gelinceye kadar içme suyu + 2 kapak
(10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu,
sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin birbiri
ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her bir
besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml’dir.
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Yetiştirme Deneyimine Devam Etmek 
İsteyenler İçin
8. Hafta ve sonrası
geçilmesini öneriyoruz. Ancak yetiştirme deneyimine devam etmek 
isteyen kullanıcılarımız 6-8. Hafta için belirtilen adımları her iki haftada bir 
uygulayarak bitkilerde büyüme durana kadar veya çiçek oluşumu gözle-
nene kadar bitki yetiştirme serüvenlerini sürdürebilirler.

Kit deneyiminizi sonlandırdığınızda Akıllı Bahçe’nizin ömrünü uzatmak ve 
yeni bitkilerin sağlıklı yetişebilmesini sağlamak adına temizleme işlemlerini 
yapmanızı öneriyoruz. Akıllı Bahçe’ye uygulamanız gereken temizlik 
işlemlerini Akıllı Bahçe kullanım kılavuzundan, uygulamamızdan ve sosyal 
medyalarda bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz.



Daha fazla bilgi ve güncel konulara ulaşmak için internet sitemizi  
ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.


