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

• Hasat sonrasında tohum kapsüllerini tekrar kullanmak mümkün değildir.

• 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.

DENEYİMSEL KİT
Vahaa Deneyimsel Kit içerisinde tohum barındırmayan kitlerdir. Böylece 
istediğiniz, farklı tohumları deneme şansınız bulunmaktadır. Sistemde 
denemek istediğiniz tohumları, tohum kapsülü üzerindeki etiketi 
çıkartarak tohum kapsülünün içine koymanız gerekmektedir. 

Her bir tohumun besin gereksinimleri birbirinden farklıdır, bu sebeple 
Deneyim Kiti içerisinde bulunan besinlerin kullanım takvimi ve miktarı 
değişebilmektedir. Deneyimlemeyi planladığınız yeni tohumların besin 
gereksinimleri için ilgili bitkinin gereksinimlerine özel olarak hareket 
etmeniz gerekmektedir. 

DENEYİMSEL KİTİ
İÇİNDEKİLER

Bitki  
Besini

İç mekan bitkileri 
için bitki besini

Bitki Yetiştirme 
Ortamı

Bitki yetiştirme kapsülleri,                
tohum kapsülü
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UYARI
Arzum x Vahaa, Deneyim Kiti’nde denemek istediğiniz tohumların sis-
temde yetişebilmesi adına bir taahhüt sunmamaktadır.

Meyveli ve çiçekli bitkilerin ihtiyaçları (polenleme vb.) daha değişken 
olabilir. Denemek istediğiniz tohumun cinsine göre araştırma yapmanızı ve 
besin ayarlamalarınızı ona göre yapmanızı öneririz.

Kendi tohumunuzu denediğiniz 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 kullanım kılavuzundan, 
uygulamamızdan ve sosyal medyalarda bulunan videolarımızdan 
öğrenebilirsiniz.

Yeşil Bitkiler İçin Genel/Örnek Yetiştirme 
Kılavuzu
1. Gün
Su haznesini içme suyu ve besin ile doldurabilirsiniz; 4.5 L 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.

Yeşil bitkiler için her 2 haftada bir (14. gün, 28.gün, 42.günvb.) besin 
yenilemesi yapmanız gerekmektedir.

Akıllı Bahçe’nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve 
sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesini içme suyu 
ve besin ile doldurun; 4.5 L içme suyu + 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.



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


