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SŁOWO WSTĘPNE OD NASZEGO
ZAŁOŻYCIELA
"Kiełki
są
idealnym
dodatkiem
dietetycznym – jest to wręcz żywność
przyszłości.
Są
omne
ekonomiczne,
ekologiczne, zawierają mało kalorii, mało
tłuszczów, łatwe w przechowywaniu,
szybko i z łatwością rosną, a przy tym są
smaczne i uniwersalne. Dodawanie do
naszego menu surowych i w 100%
ekologicznych pożywek, pożywek prosto z
natury
powoduje,
że
unikamy
nagromadzenia się w naszym organizmie
wszelkich trucizn tj. nadmiarów wolnych
rodników, nadtlenków, hydroksyli itd. A
odpowiedzią na to wyzwanie są właśnie
KIEŁKI! Niniejsze przeświadczenie było dla
mnie motywacją do tego, aby skonstruować
najlepsze na świecie urządzenie do
automatycznego podkiełkowywania nasion
tj. EasyGreenTM. A moim zamiarem jest
zachęcanie do spożywania i uproszczenie
procedur wytwarzania podkiełkowanych
nasion i wszelkich innych
surowych,
ożywionych produktów, a wszystko po to
aby poprawić zdrowie tego świata.
Sol Azulay, założyciel.
Seed & Grain Technologies Inc.

Las Vegas, Newada. USA.

Gratulacje, staliście się państwo
właścicielami EasyGreenTM, najlepszego
na świecie automatycznego sprzętu do
kiełkowania!

sprzęt
zapewni
państwu
łatwe
pokiełkowywanie
wszelkiego
rodzajów
nasion, zapewni wytworzenie świeżych,
szeleszczących
kiełków,
które
dadzą
użytkownikom zadowolenie i satysfakcję.
Należy wiedzieć o tym, że jest to źródło
ekologicznie
najczystszych
produktów
żywnościowych jakie kiedykolwiek państwo
mieli okazję spożywać. Natomiast dzieci
nauczą
się
o
procesach
życiowych
odbywających się w naturze i będą z
przyjemnością
spożywały
młodociane
warzywa, których nasiona zostały posiane
kilka dni wcześniej.
Wyposażenie EasyGreenTM jest systemem tak
zaprojektowanym, aby uprawiać kiełki w
sposób jak najbardziej i higieniczny i
automatyczny. O tym państwo zapoznają się
w następnych fragmentach niniejszego
tekstu, który jest wynikiem ponad
dziesięcioletnich badań i udoskonaleń,
uwieńczonych
międzynarodowymi
patentami.
Niniejsza
koncepcja
jest
unikalna i odkrywcza. Modułowy system
EasyGreenTM może być używany zarówno w
domowej uprawie jak i na skalę
przemysłową.
Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi
instrukcjami. Jeżeli nadal państwo macie
pytania, na które nie dała odpowiedź
instrukcja, po dodatkowe informacje i
porady proszę kontaktować się poprzez
e-mail: support@easygreen.com.
Możliwe są również porady telefoniczne,
proszę naszych pracowników o tym
poinformować przez e-mail, wtedy się z
państwem skontaktują telefonicznie. Nasze
placówki usługowo-doradcze pracują od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do
14 (czasu amerykańskiego, stanu Newada)
(tj. od 1 do 6 rano czasu polskiego).

Sprzęt EasyGreenTM został skonstruowany
w celu zmniejszenia wysiłków i opieki
wymaganej do uprawy świeżych, naturalnie
delikatnych,
młodocianych
upraw
warzywnych. Jeżeli nie macie państwo
zacięcia (ręki) do kiełkowania, niniejszy
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Wszelkie rodzaje nasion są
kiełkowane w EasyGreen™

OGÓLNE INFORMACJE
Powodów
zachęcających
ludzi
do
kiełkowania i spożywania kiełków jest
mnóstwo.
Niektóre osoby
zaczynają
„bawić” się w kiełkowanie po przeczytaniu
książek na temat korzyści zdrowotnych
jakie dają kiełki, inni znów po wizycie w
klinikach medycyny naturalnej, a jeszcze
inni zainteresowani są dietą surowej
żywności i zdrowym stylem życia. Wiele
osób jest zafascynowanych dietetycznymi
wartościami całej gamy podkiełkowanych
nasion. Są również tacy, którzy poszukują
znacznie świeższych kiełków od tych jakie
oferowane
są
nam
w
sklepach
warzywnych
i
supermarketach. Większość
entuzjastów
kiełków
dostrzega w kiełkach ich
cudowne
właściwości
odmładzające
oraz
lecznicze. Niezależnie od
tego jakie były państwa
powody do podjęcia się
własnej uprawy nasion na
świeże, chrupiące, zdrowe i
ekologiczne kiełki, my ze
swej strony zapewniamy, że
używanie
automatycznego
sprzętu
do
kiełkowania
przyniesie
EasyGreenTM
państwu wiele satysfakcji.

OGÓLNA ILUSTRACJA

©2006. All rights reserved. Duplication and or distribution not permitted

2

Seed & Grain Technologies, USA

EASYGREEN™- OPIS CZĘŚCI
SKŁADOWYCH
Proszę usunąć jakiekolwiek materiały lub
ulotki znajdujące się wewnątrz miejsca, w
którym będą kiełkowały nasiona, jak
również należy usunąć wszelkie przewody i
rurki znajdujące się w innych częściach
urządzenia.
Jeżeli
państwo
zakupili
kilka/kilkanaście modułów proszę zaraz po
rozpakowaniu ułożyć ww. jeden obok
drugiego. Proszę dokładnie sprawdzić czy są
wszystkie części i czy są nieuszkodzone.

Zadowolenie jakie daje własny
ogródek warzywny w naszej kuchni.
Opatentowany sprzęt EasyGreenTM jest
systemem złożonym z modułów
kiełkowania. Jeden moduł jest w stanie
zapewnić zapotrzebowanie na świeże kiełki
dla jednej osoby. Wygodny i łatwy w
obsłudze sprzęt EasyGreenTM z jednej
strony rozwiązuje wszelkie problemy
związane z kiełkowaniem nasion, z drugiej
zaś zmniejsza ryzyko wystąpienia pleśni,
gnicia lub zamierania roślin. Nie ma już
potrzeby moczenia i wielokrotnego
ręcznego przepłukiwania kiełkujących
nasion.
Zanim państwo zaczną korzystać z
niniejszego sprzętu, proszę zapoznać się
ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi
bezpiecznego użytkowania tego sprzętu.

Dynamicznie rosnący zielony groszek

Do oczyszczenia modułu EasyGreenTM proszę
używać czystej, lekko zwilżonej tkaniny,
aby usunąć wszelki kurz i pozostałości po
opakowaniu z tacek i pojemniczków.
W każdym module EasyGreenTM znajdują się
dwie podstawowe komory, mianowicie
miejsce przeznaczone do kiełkowania nasion
tj. miejsce, w którym poprzez rozsuwane
drzwiczki wsuwane są pojemniczki i tace
oraz druga komora przeznaczona jest na
wodę, tj. miejsce, w którym zainstalowany
jest generator nawilżający.
Skład dostarczonego wyposażenia:
EasyGreen™ Moduł MikroFarm:
1x EasyGreen™
1x Drzwiczki
1x Generator mgły (zainstalowany)
1x Filtr (zainstalowany)
1x Rura odsączania
1x Wtyczka odsączania (zainstalowana)
1x Instrukcja obsługi
1x Stoper
5x Pojemnik (małe tace)
2x Wtyczki wlotu wody (zainstalowane)
1x Wtyczka boczna (zainstalowana)
1x Wtyczka łącznika (zainstalowana)
Paczka EasyGrass:
3x EasyGreen™
3x Drzwiczki
3x Generator mgły
3x Filtr
1x Rura odsączania
3x Wtyczka odsączania
1x Instrukcja obsługi
3x Stoper
3x Wielkie tace
6x Wtyczki wlotu wody
3x Wtyczki boczne
3x Wtyczka łącznika
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Instrukcja składania pojedynczego
modułu EasyGreen™
TM

1. Umieścić EasyGreen
na stabilnej,
płaskiej i wypoziomowanej powierzchni, w
pomieszczeniu, w którym temperatura
będzie wynosiła 21-26 st C. Unikać miejsc,
do których dociera bezpośrednio światło
słoneczne.
należy
zainstalować
co
EasyGreenTM
najmniej 50 cm nad podłogą w celu
efektywnego drenażu. Moduł został tak
zaprojektowany,
aby
pasował
do
wszystkich rodzajów blatów kuchennych
stołów. Zalecamy użycie właśnie opcji, a w
dalszej części tekstu państwo sami
przekonają się o tym, że to zapewnia
bardzo dobry drenaż!
2. Ustawienie niniejszego urządzenia
zależy od tego czy drenaż będzie odbywał
się prawą stroną czy lewą. Zazwyczaj do
drenażu używana jest ta strona, która
znajduje się bliżej kuchennego zlewu,
natomiast przeciwległa strona jest wtedy
zablokowana
poprzez
zatyczkę.
Na
schemacie ww. zatyczka znajduje się po
lewej
stronie.
Natomiast
zatyczka
łącznikowa i rurka plastikowa znajduje się
z prawej strony. Proszę użyć specjalnego
sześciokątnego
klucza,
który
został
załączony do niniejszego zestawu (zobacz
schemat). W przypadku przecieków, proszę
uszczelnić klejem uszczelniającym miejsce
ww. złącza.
3. Wyprowadzić przewód drenażowy z
EasyGreenTM do zlewu. Sprawdź czy ten
przewód nie zagina się do góry (Zobacz
schemat na rysunku obok).

4. Instalacja niniejszego sprzętu nie
ogranicza się jedynie do blatu stołowego.
Można go zainstalować wszędzie tam, gdzie
nie dochodzi bezpośrednio promieniowanie
słoneczne, a temperatura otoczenia waha
się w pobliżu 21st C. Należy ustawić
pojemnik lub butlę drenażową co najmniej
50 cm poniżej sprzętu EasyGreenTM, aby
efektywnie odprowadzać nadmiary wody. W
tym przypadku przewód drenażowy należy
włożyć do tego pojemnika drenażowego.
Sześciolitrowy pojemnik na wodę może być
z powodzeniem użyty jako pojemnik
drenażowy. Do ww. pojemnika powinno
wchodzić zaledwie 4-5 cm przewodu, zatem
należy go odpowiednio skrócić i umocować
do zbiornika za pomocą np. taśmy.

Sprawdź czy przewód drenażowy nie jest
zbyt głęboko w zbiorniku, nie powinien być
zablokowany przez poziom wody w
pojemniku drenażowym, ponieważ w takim
przypadku zablokuje odpływ nadmiaru wody
z przewodu drenażowego. W konsekwencji
doprowadzi do zaniku drenażu i przelewania
się wody w segmencie kiełkującym.

Słonecznik w wielkiej tacy
5. Usuń wtyczkę wlotu wody, używając
występu i leja; wypełnij przedział wodny
płynem, aż do 5.0 Litrów (Pełny). Umieść
wtyczkę wlotu na zarówno lewą jak i prawą
stronę urządzenia.
©2006. All rights reserved. Duplication and or distribution not permitted
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Zauważ: mały otwór wylewu jest
przymocowany na ścianie działowej między
rosnącym przedziałem, a przedziałem
wodnym. Może zbierać się tam trochę
przelewającej
się
wody
podczas
napełniania zbiornika do 5.0 l, to
normalne.
6. Podłączyć generator nawilżający do sieci
albo bezpośrednio do gniazdka (w
przypadku jednego modułu) albo poprzez
przedłużacz
(w
zestawie
nie
ma
przedłużacza) w przypadku wielu modułów
(np. w zestawie EasyGrass), a następnie do
gniazda sieci. Wymagany jest tylko jeden
zegar do sprzętu zawierającego do 3
modułów EasyGreenTM. Proszę jeszcze nie
używać zegara na tym etapie.
7. Upewnij się że, drzwi są właściwie
zamknięte;
krawędź
powyżej
drzwi
rozsuwanych powinna być zwrócona na
zewnątrz (zobacz główną ilustrację). Ta
krawędź jest używana do otwarcia
pionowych drzwi rozsuwanych.
8. Po około 10-15 min. od włączenia
generatora należy lekko przedmuchać
przewód
drenażowy,
aby
usunąć
ewentualne zanieczyszczenia, które mogą
spowalniać
przepływ
wody.
Należy
pozostawić włączony generator nawilżający
dopóki dopóty woda drenażowa bez
przeszkód będzie spływała do zlewu lub do
pojemnika drenażowego.
Uwaga: Można otrzymać specjalny przewód
drenażowy z zaznaczonymi na urządzeniu
poziomami, które były przetestowane z
użyciem wody w naszym przedsiębiorstwie.
9. Poszukaj zegara, który został dołączony
do zestawu. Ten specjalny zegar może z
czasem ulec zawilgoceniu i skorodowaniu,
odmierza on 15 minutowe przedziały
czasowe, tj. 96 razy na dzień.

Umieść zegar w sposób jaki pokazano na
zdjęciu, ustaw czas zgodnie z panującym
czasem poprzez przekręcenie zgodnie z
kierunkiem wskazówek zegara do momentu,
aż czarny trójkącik ustawi się zgodnie z
obecnym
czasem.
Używając
małych
czerwonych suwaków przesuń ww. na
zewnątrz (w oddali od środka tarczy) o 7
rano dla dziennego cyklu podlewania. Ustaw
każdy ww. czerwonych suwaków na godzinę
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 i 2:00 w
celu włączenia.
Sprawdź
dokładnie
i
pozycje
ww.
czerwonych suwaków i sposób w jaki ww.
przesuwać,
gdzie
jest
ich
pozycja
włączająca. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w instrukcji obsługi zegara.
Ww. ustawienie zegara jest standardowym
ustawieniem dla EasyGreenTM. Inne warianty
ustawienia są możliwe w zależności od pory
roku, rodzaju nasion, dodatkowe warianty
zostały omówione w dalszych częściach
tekstu. Wyłączyć z gniazdka wtyczkę
generatora nawilżającego, a w jej miejsce
włożyć wtyczkę zegara. Następnie włożyć
wtyczkę generatora do gniazdka zegara.
Generator nawilżający może się od razu nie
włączyć w zależności od ustawienia zegara.
Może upłynąć nawet kilka godzin zanim
zegar
włączy
ponownie
generator
nawilżający.
Więcej
szczegółowych
informacji jest zawartych w paragrafie:
Precyzyjne
dostrajanie
Generatora
nawilżającego.
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AUTOMATYCZNY
SYSTEM
NAWADNIANIA - (AWFS) – w jednych
krajach jest wyposażeniem standardowym
w innych zaś jest to dodatkowa opcja.
Jeżeli państwo zamówili system DIY AWFS,
można go podłączyć do kranu z wodą w
celu
automatycznego napełniania. W
zestawie nie dołączono końcówek do
połączenia z kranem, ponieważ istnieje
niezwykle duże zróżnicowanie kranów w
kuchniach. Właściwą końcówkę należy
dodatkowo zakupić w sklepie z artykułami
gospodarstwa
domowego
dokładnie
sprawdzając czy pasuje do danego kranu.
Radzimy również zakupić rozdzielnik
kranowy łączący dwa wyloty w jeden.
Jeden z przeznaczeniem do sprzętu
EasyGreenTM, a drugi może zostać używany
na potrzeby bieżące (zobacz schemat
obok).
W przypadku systemu wielomodułowego
składającego się z co najmniej dwóch
modułów EasyGreenTM (piętrowy system)
system AWFS dla każdego poziomu
powinien być połączony do jednego
przewodu podłączonego do kranu. Zobacz
na schemacie, w jaki sposób poprawnie
podłączyć wszystkie systemy AWSF do
jednego wspólnego łącza. Do podłączenia
należy wykorzystać specjalne łączniki
dostępne w sklepach ogrodniczych lub z
artykułami gospodarstwa domowego. (2 x T
i 1L).

Instalacja AWFS: DIY- Zobacz oddzielne
instrukcje w tym podręczniku.

WSTAWKI
Wstawki są załączone do zestawu dwu lub
więcej modułowego, mogą się różnić od
tych jakie są zamieszczone na fotografii
poniżej.
Ustawienie modułów jeden na drugim
umożliwiają
właśnie
wstawki,
które
podstawia się do tylnych nóżek ww.
modułów. W przypadku trzech modułów
należy podstawić wstawki pod nóżkami
modułu najwyższego i środkowego. Kupując
jeden moduł EasyGreenTM nie ma potrzeby
wstawiać wstawek.
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Podczas napełniania wodą AWFS sprawdź
czy
wewnętrzny
zawór
pływakowy
zatrzymuje się gdy poziom wody w
zbiorniku osiąga poziom 2.0-3.0 litry. Tą
czynność sprawdzającą należy powtórzyć
kilkakrotnie, aż do uzyskania właściwego
wyniku. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w rozdziale: Instalacja AWFS
DIY.
Drenaż z urządzenia wielomodułowego
(2-3 piętrowego).
Zestaw EasyGreenTM został zaopatrzony w
winylowy przewód drenujący. Ten przewód
ma odprowadzać nadmiary wody od strony
nóżek frontowych na module umieszczonym
na samym dole, zatem odprowadza również
wodę z modułów górnych. Ze względu na
pakowanie zestawu do celów transportu
ww. przewody nie zostały zainstalowane u
nas w przedsiębiorstwie. Moduły piętrowe
nie powinny posiadać żadnych kraników na
jakiejkolwiek nodze. Kraniki są montowane
jedynie na module dolnym.

wodę z wyżej położonych modułów do
modułu dolnego (zobacz schemat na rysunku
obok).
Gratulacje, twój EasyGreen™ jest teraz
gotowy do… użycia!
Dowiedzieliśmy się od naszych klientów, że
preferują podkiełkowywać nasiona w
pojemnikach,
natomiast
nasiona
z
przeznaczeniem na zieleninę najlepiej
uprawiać na tacach, które pozwalają na
uprawę większej ilości zieleniny jakiej
potrzeba do zrobienia soku. Oczywiście,
pojemniki są łatwiejsze i wygodniejsze do
mycia w zlewie. Używanie pojemników do
uprawy nasion na kiełki, codziennie
wzbogaca nasz jadłospis w naturalne
witaminy, organicznie wbudowane minerały
oraz
enzymy.
Pojemniki
zapewniają
odpowiednie ilości kiełków i zieleniny jakie
są wymagane do codziennego zaopatrzenia
naszego organizmu w składniki odżywcze.
Pojemniki uprawowe zapewniają naszej
diecie uzyskiwanie dzień w dzień świeżych
porcji podkiełkowanych nasion. A od
nie
momentu
używania
EasyGreenTM
będziecie państwo musieli wykonywać
ręcznego zmaczania i płukania nasion,
natomiast automatyczny cykl nawadniania,
o którym poprzednio pisaliśmy w instrukcji,
umożliwia uzyskiwanie podkiełkowanego,
końcowego produktu z suchych nasion.
Niektóre gatunki nasion wymagają trochę
więcej czasu, by osiągnąć dobre wyniki.
Nasi klienci pytali nas również o mniejsze
pojemniki, aby można było na raz kiełkować
większą różnorodność nasion. W odpowiedzi
na te oczekiwania zaczęliśmy produkować
dodatkowe rodzaje mniejszych pojemników,
które są już u nas dostępne począwszy od
lipca 2006 roku. Dziesięć mniejszych
pojemników wchodzi do jednego modułu
EasyGreenTM (zobacz rysunek).

Wewnętrzne
przewody
drenażowe
znajdujące się po prawej i lewej stronie
sprzętu będą automatycznie odprowadzały
©2006. All rights reserved. Duplication and or distribution not permitted
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OGÓLNIE O RODZAJACH NASION

NOWY POJEMNIK

Wszystkie dziesięć nowszych
pojemników na wielkiej tacy (obracaj
tacę codziennie)
Nowe pojemniki można zamawiać w
zestawach składających się z 10 sztuk.
Radzimy aby wszystkie dziesięć umieścić na
jednej dużej tacy i używać tej tacy w celu
wkładania na raz do komory kiełkującej
wszystkich 10 pojemników. Jest również
łatwiej utrzymać wtedy czystość.

Nasiona mogą dość często powodować
zanieczyszczenie
uprawy.
Od
osób
zajmujących się zawodowo kiełkowaniem
nasion jest wręcz wymagane przez prawo,
aby
nasiona
przed
kiełkowaniem
wydezynfekować
w
celu
zniszczenia
zarodników pleśni i bakterii. Jeżeli państwo
zdecydowali się na ten zabieg, to należy
moczyć naczynia przez 20-30 minut w
roztworze nadchlorynu sodowego lub
wapniowego o stężeniu 200 ppm (część na
milion) lub 80-95% spirytusie.
Po tym zabiegu nasiona należy dobrze
wypłukać. Ważne jest to, że w module
EasyGreenTM można utrzymać niemalże
sterylne
warunki
kiełkowania
pod
warunkiem jednak, że nie znajdują się tam
zarodniki bakterii lub pleśni z poprzedniego
cyklu kiełkowania. Aby zmniejszyć ryzyko,
należy uważnie przestrzegać instrukcji
dotyczącej mycia i dezynfekcji opisanej w
tym tekście. EasyGreenTM został tak
zaprojektowany, aby zmniejszyć nakład
pracy na mycie, a odkaża się go prawie
automatycznie. Więcej informacji na ten
temat w dziale: Czyszczenie / Dezynfekcja.
Jakie rodzaje nasion nadają się do spożycia?
Ten podręcznik zawiera przede wszystkim
informacje o tym w jaki sposób kiełkować
nasiona. Istnieje wiele różnych opinii
odnośnie tego jakie gatunki nasion powinno
się kiełkować, jakie nasiona strączkowe,
jakie na zieleninę, dlatego radzimy
skonsultować się w tym temacie z
dietetykiem, lekarzem lub kwalifikowaną
osobą d/s zdrowia, tak będzie najlepiej.
Ze względów praktycznych podzieliliśmy
nasiona z przeznaczeniem na kiełki na kilka
grup według długości cyklu wymaganego do
ich kiełkowania oraz wg najlepszego okresu
zbioru, aby pomóc państwu w wyborze
decyzji i jak najlepiej wykorzystać nasz
sprzęt.

GRUPY NASION

Zielona Gryka

Grupa 1. O nasionach potrzebujących cyklu
5-cio dniowego tj. lucerna, koniczyna,
kończyna łąkowa (Trifolium pratense),
rzodkiewka, kapusta pekińska,
gorczyca
(Brassica nigra), brokuły.
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Wymienione
okresy
kiełkowania
są
przybliżone i różnią się w zależności od
położenia
geograficznego,
warunków
klimatycznych, jakości nasion oraz pory
roku.

Rzodkiewka w 5. dniu wzrostu
Grupa 2. O cyklu 2-3 dniowym tj. zielony
groszek, żyto, orkisz, kamut, pszenica
(odmiany miękkie) słonecznik, fasola mung,
kozieradka, soczewice, ciecierzyca, soja
itp.
Grupa 3. Warzywa i mikro warzywa (W
przybliżeniu 8-14 dni). Słonecznik, gryka,
trawka, cebula, czosnek, zielony groszek i
soczewica, zabarwiona na purpurowo
gorczyca, buraki, czerwona kapusta,
rzeżucha i dużo więcej.

Nie wolno mieszać gatunków nasion
należących do różnych kiełkujących grup w
jednej tacy. Oczywiście będą dobrze
rosnąć, ale okres kiełkowania jest różny i
będzie
trudno
oddzielić
w
pełni
podkiełkowane nasiona od innych nasion. W
przypadku nasion z przeznaczeniem na
mieszankę do sałatek eksperymentalnie
można mieszać różne nasiona w różnych
proporcjach, ale należące do tej samej
grupy kiełkującej. Na rynku są dostępne
mieszanki sałatkowe, niektóre z nich można
znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.EasyGreenTM.com
Mieszanki sałatowe mogą zawierać nasiona
należące do różnych grup kiełkujących, ale
wszystkie mieszanki powinny być hodowane
jako Grupa 1.

Kruche warzywa

Wielka taca ze słonecznikiem

Ilości otrzymanych kiełków zależą od tego,
ile nasion zostało wsypanych do pojemnika
lub tacy. W celu uzyskania największej
wydajności należy wypełnić dno pojemnika
pojedynczą warstwą nasion, zobacz na
załączonej poniżej fotografii. Najważniejsze
aby kiełkować tylko tyle ile zamierzamy
spożyć w danym dniu. Po próbach i błędach
wkrótce państwo przekonają się ile należy
przygotować na tacy lub w pojemniku. Aby
kiełkować w częściowo wypełnionym
pojemniku lub tacy, należy umieścić nasiona
na tylnej części pojemnika lub tacy (na tym
boku, który jest usytuowany najdalej od
drzwiczek).

Trawka w siódmym dniu
Koniczyna- poprawna dystrybucja nasion
©2006. All rights reserved. Duplication and or distribution not permitted
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znajdujące się wewnątrz każdej tacy lub
pojemniku do kiełkowania. Usunąć wszelkie
nasiona z poprzedniego cyklu kiełkowania,
przed posianiem należy zwilżyć pojemnik,
aby nowe nasionka przykleiły się do dna
pojemnika. Mycie pojemnika wymaga wody
z
mydłem
co
zmniejszy
napięcie
elektrostatyczne. Ten zabieg pomoże
zatrzymać warstewki wody na dnie
pojemnika zanim jeszcze nasiona będą
nawilżane poprzez generator nawilżający.
Początkowy wygląd nasienia w
pojemniku (koniczyna)

Pokrywając parą pusty pojemnik
pomożesz nasionom ′przywrzeć′ do dna

Słonecznik po 10 dniach

Delikatna Miłka abisyńska w tacy

GRUPA 1 (Dzień 1 z 5 dni cyklu)
(Dzień pierwszy w 5-cio dniowym cyklu)
Proszę sprawdzić dziurki odsączające

Można również skropić (spryskać) wodą
warstwę nasion, a łagodne potrząsanie
pojemnikiem z boku na bok ułatwi
równomierne rozłożenie nasion na dnie
pojemnika. (Obejrzyj wideoklip na naszej
stronie:
www.easygreen.com ). Jeżeli
zamierzają
państwo
przyśpieszyć
kiełkowanie nasion należy spryskać nasiona
ręcznym spryskiwaczem lub namoczyć na 2
godz. (w wywarze z herbaty, kory dębu,
liści orzecha włoskiego itp.), podobne
spryskiwacze używa się do spryskiwania
roślin ogrodniczych (zobacz fotografię
powyżej),
niniejszą
czynność
należy
wykonać zanim jeszcze nasiona zostaną
umieszczone w
komorze kiełkowania
EasyGreenTM.
Wstawić pojemnik w prawej strony, w głębi
komory kiełkowania. Puste pojemniki są
odpowiednio zainstalowane w przestrzeni
komory kiełkowania. Następnie zamknąć
drzwiczki. W przypadku używania małych
pojemników znacznie łatwiej jest wstawić
wszystkie 10 pojemników na jednej tacy.
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Dzień 2, 3 i 4

Przekręcić pierwszy pojemnik o 180
stopni i przesunąć go z lewa na prawo.
Pusty pojemnik wypełnić następną
porcją nasion (podobnie jak to
wyjaśniono powyżej) i umieść ten
pojemnik w prawym, dalszym rogu
komory kiełkującej. Przesuwać raz
dziennie w kierunku lewym wkładając
nowe partie nasion do następnych
pojemników.
Należy
pamiętać
o
przekręceniu każdego pojemnika o 180
stopni podczas przesuwania w lewo. Na
koniec zasunąć drzwiczki.
W przypadku używania małych pojemników
należy raz dziennie przekręć całą tacę o
180 stopni tacę, na której znajduje się 10
małych pojemników. Następnie zasunąć
drzwiczki.

Należy również przetestować efektywność
pracy generatora nawilżania w gorący
suchy
dzień,
zrobiliśmy
to
tj.
pomierzyliśmy
temperaturę
ww.
warunkach stwierdzając że temperatura
wewnątrz komory kiełkowania wynosiła
22,4 st C natomiast w pomieszczeniu na
zewnątrz temperatura wynosiła aż 39 stC.
Powyższe wyniki są naszym osiągnięciem
tej opatentowanej technologii. Nasiona w
komorze kiełkowania pozostają w niższej
temperaturze, którą zapewnia nasze
urządzenie. Wszystko to chroni nasiona
przed ryzykiem powstawania nalotów
pleśniowych i gniciem.
Dzień 5
Na koniec 5-cio dniowego cyklu kiełkowania
wyjąć
z
EasyGreenTM
pojemnik
z
najstarszymi kiełkami tj. leżący w
najdalszym lewym rogu i zebrać kiełki z

przeznaczeniem na konsumpcję. Należy
oczyścić otwory drenujące w opróżnionym
pojemniku, wypłukać i umyć pojemnik, na
koniec dodać nowej partii nasion na dno
tego pojemnika. Przesunąć pozostałe 4
pojemniki o jedno miejsce w lewo i wstawić
pojemnik z nasionami w odległym prawym
rogu
komory
kiełkowania.
Natomiast
uprzednio zebrane kiełki należy dobrze
wypłukać, aby usunąć wszelkie łuski itp.
zanim zostaną wstawione do lodówki celem
przechowywania.
Używając
10
małych
pojemników
umieszczonych na tacy obrócić o 180 stopni
całą tacę raz dziennie, a piątego dnia
kiełkujące
nasiona
umieszczone
w
pojemnikach w odległych rogach komory
kiełkowania będą gotowe do zbioru.
ZAUWAŻ: podkiełkowane nasiona z
Grupy 1 uzyskują najwyższą wartość
dietetyczną w piątym i szóstym dniu
kiełkowania. Kiełkując nasiona w
EasyGreenTM daje to państwu kontrolę
nad czasem zbioru i spożywaniem
kiełków. Kupując gotowe kiełki w
sklepie w większości wypadków kiełki
są starsze niż 5 dni, a ich wartość
odżywcza nie jest tak wysoka jak
kiełków 5-cio dniowych z własnej
uprawy.
Po pięciu dniach kiełkowania, kiełki
zaczynają wykorzystywać w pełni własne
składniki odżywcze, aby kontynuować dalszy
wzrost i rozwój, wtedy właśnie oddają
wszystkie składniki odżywcze, które były do
tej pory dla nas niedostępne. Aby otrzymać
jak
najwięcej
łatwo
przyswajalnych
składników odżywczych z kiełków, należy
wtedy wyjąć pojemnik z EasyGreenTM,
opłukać nasz plon i dodać bezpośrednio do
naszego posiłku. To jest właśnie to co
najważniejsze w spożywaniu surowego,
ożywionego pożywienia. A zebrane plony
nadal rosną na naszym talerzu.

JEŻELI NIE UŻYWASZ AWFS, UZUPEŁNIAJ
CODZIENNIE WODĘ
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GRUPA 2:
FASOLE
Nasiona roślin motylkowych
Większość nasion roślin motylkowych
wymaga 2-3 dniowego cyklu kiełkowania,
aby były gotowe do konsumpcji. Najlepszą
oznaką tego, że nasiona są już dobre jest
wyłaniający się mały kiełek (ogonek), nie
powinien być on dłuższy od nasienia. W
momencie, gdy łuska oddziela się od
nasiona staje się obumarłą materią
organiczną i zaczyna się rozkładać. Jeżeli
państwo nie zamierzacie uprawiać nasion
na zieleninę lub łodyżki pozostawienie
takich
łupinek
może
spowodować
wystąpienie pleśni. Natomiast uprawa
nasion na zieleninę została omówiona w
ostatniej części w dziale: 101 Warzyw

Właściwa ilość fasoli w pojemniku

GRUPA 3:
WARZYWA, PĘDY I MIKROROŚLINY
Najczęściej używanymi gatunkami roślin z
przeznaczeniem na zieleninę to nasiona
pszenicy, gryki, słonecznika oraz zielonego
groszku. W kiełkowaniu nasion gryki lub
słonecznika
jest
ważna
kontrola
naświetlenia podczas pierwszych dni
kiełkowania. Jeżeli nasiona kiełkują w zbyt
małej ilości naświetlenia, wtedy mają
tendencję do wybujałości tj. długich i zbyt
cienkich łodyżek, które nie są w stanie
utrzymać ciężaru całego kiełka. Natomiast
gdy zaczynają kiełkować od razu w zbyt
intensywnym naświetleniu nie osiągną
wymaganej długości w ciągu cyklu 8-10 dni.
Z punktu widzenia dietetyki nie ma
zasadniczej różnicy w wartościach
odżywczych
pomiędzy
krótszymi
i
dłuższymi łodyżkami.
Z doświadczeń wielu hodowców wynika, że
niektórzy z nich preferują dłuższe łodyżki
głównie z powodów dekoracyjnych. Dla
przykładu, jeżeli ktoś chce zebrać zieleninę
groszku z przeznaczeniem na sałatkę to
najlepsza długość łodyżek powinna wynosić

7,5-12,5 cm, a cięcie wykonuje się ok. 1 cm
nad korzeniem. Jedynie górna część jest
jadalna. W celu uzyskania większej ilości
informacji na ten temat proszę przejrzeć
dział: 101 Warzyw.

Jeśli są dostarczone właściwe warunki
(słonecznik)
Gdy na rynku jest dostępny sprzęt do
hydroponicznego podkiełkowywania nasion
sprzęt taki jak EasyGreenTM, w którym gleba
nie jest elementem koniecznym niektóre
organizacje d/s zdrowia zalecają robienie
soków z podkiełkowanego słonecznika i
gryki już po 3-4 dnia kiełkowania, wszystko
razem z korzonkami. Poprzez zrobienie
soków lub miksów można spożyć większe
ilości podkiełkowanych nasion w jednym
posiłku. To staje się jeszcze bardziej
efektywne, ponieważ jeden cykl uprawy
jest skrócony (do połowy), a w tym czasie
można podkiełkować dodatkowe ilości
nasion na tackach lub w pojemnikach. Przed
zrobieniem
soków
lub
miksowaniem
podkiełkowane nasiona powinny być dobrze
wypłukane. Z nasion powinny być usunięte
wszelkie łuski i pokrywki, wtedy są one
najlepsze do robienia soków i miksów. Od
powyższej zasady istnieje kilka wyjątków
np. zielenina pszenicy, która powinna być
ucięta powyżej korzeni i wtedy jest
przygotowana do zrobienia z niej soku.
Podkiełkowane nasiona roślin motylkowych
są również wykorzystywane jako smaczne, a
zarazem dekoracyjne dodatki do potraw jak
to ma miejsce w przypadku kuchni
azjatyckiej.
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Uprawa zieleniny w glebie
Jeżeli państwo preferują uprawę zieleniny
na podłożu z gleby należy dodać ok. 0,5-0,6
cm gleby na dno tacy lub pojemnika,
spryskać
nasiona
wodą
używając
spryskiwacza i wstawić tacę lub pojemnik
do komory kiełkowania. Należy używać
ziemi inspektowej, którą można nabyć w
sklepach ogrodniczych i w niektórych
sklepach ze zdrową żywnością. Dodana
gleba w żadnym wypadku nie szkodzi
naszemu urządzeniu.

Pestki słonecznika kiełkujące w ziemi

Nasiona trawki w ziemi

W jaki sposób uprawiać pszenicę na
zieleninę w trzymodułowym
zestawieniu EasyGreen™ .
Równomiernie
rozprowadzić
objętość
jednej szklanki nasion zboża na dużej tacy.
Sprawdzić czy całe dno tacy lub pojemnika
zostało równomiernie pokryte jedną
warstwą nasion.

do dolnego modułu wstawić tacę z następną
porcją nasion. Po następnych dwóch dniach
czynność powtórzyć, a do dolnego modułu
wstawić następną porcję nasion. Raz na
dzień każdą z tac trzeba przekręcić o 180
stopni. Po następnych dwóch dniach tacę z
najwyższego
modułu
umieścić
w
nasłonecznionym pomieszczeniu, w jej
miejsce wstawić tacę z niższego poziomu
itd.
Zielenina pszenicy może być w pełni
wystawiona na światło słoneczne podczas
miesięcy zimowych natomiast w okresie
letnim pomieszczenie powinno być w lekkim
zacienieniu. W strefach klimatycznie
cieplejszych, trzeba uważać, aby nie
przegrzać systemu korzeniowego. Można
zakupić odpowiednie materiały ocieniające
(40-50% cienia) w sklepach ogrodniczych i
używać
w
razie
konieczności,
aby
kontrolować warunki naświetlenia.
Uprawy
hydroponiczne
pszenicy
z
przeznaczeniem na zieleninę powinny być
nawilżane 1-2 razy dziennie w momencie
kiedy taca została wyjęta z urządzenia i
przeniesiona w inne bardziej naświetlone
miejsce.
Zasada
ogólna
odnośnie
naświetlania: światło słoneczne jest
znacznie lepsze od sztucznego naświetlania.

PRZECHOWYWANIE W LODÓWCE
W
razie
potrzeby
przechowywania
podkiełkowanych nasion przez 1-2 dni
można użyć pojemnika i wstawić ww. do
lodówki. Zarówno pojemniki jak i tace mają
własny system drenujący jedynie niewielkie
ilości
wody
pozostają
podczas
Wstawić tacę do komory kiełkowania
przechowywania w lodówce. Obniżona
dolnego modułu. Po dwóch dniach wyjąć
temperatura spowolni wzrost i rozwój
tacę i wstawić ją o jedno piętro wyżej, a
kiełków, ale go nie wstrzyma.
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Jeżeli
państwo
nie
zamierzacie
podkiełkowywać
nasion
w
systemie
rotacyjnym, wtedy można wypełnić na raz
wszystkie pięć pojemników i kiełkować
wszystko za jednym razem. Należy jednak
pamiętać, że jest trochę kłopotliwe
utrzymać świeżość kiełków przez następne
kilka dni. Przeciętnie jedna osoba jest w
stanie spożyć zawartość kiełków z jednego
pojemnika w ciągu dnia. Zatem wskazane
jest, aby pozostałe pojemniki z kiełkami
przechowywać w lodówce przez kilka dni. A
to jest sprzeczne z założeniem o
codziennym spożywaniu najświeższych
kiełków. Kiełkowanie na raz we wszystkich
5 pojemnikach jest przydatne wtedy, gdy
wymagana jest większa różnorodność
nasion w większych ilościach.
Nie ma większego znaczenia ile używa się
modułów, ale warto jak najlepiej
wykorzystać
możliwości
naszego
urządzenia.

Rosnąca trawka na podwyższeniu w kuchni
(Fotografia EasyGreen™ w domu hodowcy)
Okresowo mogą państwo potrzebować
dodatkowych pojemników lub tac jedne z
nich z przeznaczeniem do EasyGreenTM inne
do przechowywania w lodówce, a jeszcze
inne w celu dokładnego umycia i
dezynfekcji. Dodatkowe pojemniki i tace
można nabyć z zestawach 5 pojemników i 3
tac. Dodatkowe zamówienie można złożyć
wchodząc na naszą stronę internetową lub
telefonicznie. www.easygreen.com.

MYCIE / DEZYNFEKCJA
ZAUWAŻ: NIGDY NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH PODCZAS MYCIA
TO CLEAN THE EASYGREEN.

TYGODNIOWA DEZYNFEKCJA (tac,
pojemników).
• Usunąć gotowe do zbioru kiełki z tacy lub
pojemnika, opłukać dokładnie pojemniki.
Pojemniki, w których kiełki nie są jeszcze
gotowe do zbioru należy wystawić na
zewnątrz na czas czyszczenia pustych
pojemników.
• Napełnić zbiornik wodny do poziomu 2 L
• Przetrzeć
miękką
szmatką
komorę
kiełkowania, aby usunąć wszelkie nasiona
i kiełki itp. po zakończeniu tej czynności
zasunąć drzwiczki.
• Dodać do pojemnika z wodą (2L) 4 łyżki
stołowe
roztworu
wybielacza/płynu
dezynfekującego np. ACE, Domestos itp.
• Wyjmij z gniazdka zegar, a wtyczkę
generatora nawilżania włącz do tego
gniazdka. Kropelki płynu produkowane
przez generator nawilżający dotrą wtedy
do każdego zakątka pustej komory do
kiełkowania i ją dokładnie wydezynfekują.
Generator będzie rozpylał kilka godzin 2L
roztworu dezynfekującego, aż do pełnego
opróżnienia pojemnika.
• Do przepłukanego pojemnika na wodę
dodaj dodatkowo 2 L wody i pozwól
generatorowi na dokładne opłukanie wodą
pustej komory do kiełkowania, pozwól
pracować nawilżaczowi, aż do pełnego
wyczerpania się wody w zbiorniku. Po tych
zabiegach urządzenie wraz z pojemnikami
i tacami jest wydezynfekowane i umyte,
przygotowane do ponownego kiełkowania
nasion.
• Wtyczkę generatora należy włożyć z
powrotem do wtyczki zegara. Przed
uruchomieniem
należy
sprawdzić
ustawienie zegara zanim podłączy się go
do gniazda zasilania.
• Ustawić aktualny czas w zegarze poprzez
obrócenie tarczy zgodnie z kierunkiem
ruchów wskazówek zegara do wymaganej
pozycji.

ALTERNATYWNY SPOSÓB DEZYNFEKCJI:
Jeżeli państwo jesteście uczuleni na środki
dezynfekcyjne i wybielające można w
zamian dodać 5 łyżek stołowych nadtlenku
wodoru (3%). Istnieją również inne i to
bardziej ekologiczne roztwory dostępne na
rynku. Wypróbowując jakikolwiek z nich
należy zapoznać się i przestrzegać instrukcji
załączonej
od
producenta
odnośnie
wymaganych stężeń.
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FILTRY POWIETRZA
Filtry powietrzne powinny być zmieniane
co 2-3 miesiące, zależnie od ilości kurzu w
pomieszczeniu.

Do wymiany filtra powietrzna wymagany
jest płaski śrubokręt, aby podważyć
krawędź pomiędzy obręczą, a wstawką
filtra. Wtedy filtr zostanie wyjęty.
Dodatkowe filtry można zakupić po 3 w
każdym zestawie. Na naszej stronie
internetowej tj. www.easygreen.com.

Okresowe Czyszczenie (3 razy do roku)
To czyszczenie całego urządzenia jest
wymagane, aby urządzenie EasyGreenTM
odpowiednio działało. Woda kranowa może
zawierać zanieczyszczenia stałe lub związki
rozpuszczalne w wodzie, które mogą
powodować
powstawanie
nalotów
i
zacieków na wewnętrznych powierzchniach
EasyGreenTM, a zarazem wywoływać
wykwity bakterii, pleśni lub glonów.
Proszę zauważ: Okresowe generalne
czyszczenie powinno się wykonywać jedynie 3
razy do roku, natomiast dezynfekcję komory
kiełkowania, tac i pojemników częściej, tj. raz
w tygodniu, tak jak poprzednio napisano.

A daną czynność wykonuje się następująco:
TM

• Wyłączyć z sieci EasyGreen .
• Usunąć tace i pojemniki,

odkręcić
generator nawilżający z każdego modułu.
• Opróżnić wodę z każdego pojemnika
modułu.
Do mycia w wewnątrz i zewnątrz
urządzenia należy używać roztworu mydła.
Większość użytkowników wykonuje tą
czynność w wannie. Dokładnie wypłukać
czystą wodą bieżącą.
Usuwanie warstwy tlenków i innych
depozytów EasyGreen 777
Wymyśliliśmy własny środek do usuwania
mineralnych depozytów, roztwór ten jest
bezpieczny w użyciu, a zarazem nie szkodzi
urządzeniu (nie niszczy powierzchni ścianek
z jakiej zbudowane jest urządzenie). W celu
uzyskania większej ilości informacji zajrzyj
na stronę internetową: www.easygreen.com
Klikając na wyraz: Products. Proszę
oczyścić wszelkie powierzchnie wewnętrzne
za pomocą miękkiej tkaniny używając
naszego środka.
NIGDY NIE ZANURZAJ GENERATORA
MGŁY POD WODĄ BIEŻĄCĄ!! MOGŁOBY
SIĘ TO ZAKOŃCZYĆ WSTRZĄSEM
ELEKTRYCZNYM ALBO USZKODZENIEM
GENERATORA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
GENERATORA MGŁY
• Używaj szczoteczki do zębów, by wyczyść

wlot do wirnika.
• Użyj szczoteczki, by wyczyścić wlot do

wirnika. Upewnij się czy nie ma żadnych
nasion lub zanieczyszczeń we wlocie.
Fotografia wirnika przedstawia dziurki.
Nie próbuj usuwać wirnika z wału
silnika.
• Umieść Generator Mgły ponownie w
kabinie i zabezpiecz go śrubami

Po tych zabiegach EasyGreenTM jest
przygotowany do ponownego napełnienia
wodą. Jeżeli państwa model składa się z
Jeżeli jakość wody kranowej w twojej
automatycznego systemu (AWFS), należy
miejscowości jest niska (zwykle widać to
dokładnie sprawdzić czy pozycja zaworu
po szybkim powstawaniu nalotów i
pływakowego jest właściwa (zostało to
nieprzyjemnym zapachu) wymagane jest
opisane poprzednio). Proszę delikatnie
oczyszczać urządzenie częściej.
obchodzić się z całym urządzeniem.
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tabelarycznych
poniżej
zapewniają
najbardziej efektywną wymianę powietrza,
a to zmniejszy ryzyko powstawania nalotów
pleśniowych i gnicia nasion w różnych
strefach klimatycznych. Jeżeli państwo
podejrzewają
atak
pleśniowy
proszę
zmienić
ustawienie
zegara
(zobacz
dodatkowe informacje w dziale: 101
Warzyw)
Susza

PRECYZYJNA REGULACJA
GENERATORA NAWILŻAJĄCEGO
Od wielu lat z całego świata użytkownicy
naszego urządzenia dzielą się z nami
doświadczeniami odnośnie najlepszych
ustawień w EasyGreenTM. Zbieraliśmy te
informacje z wielu miejsc tj. Chile, z
bieguna północnego, z Europy Płn i Płd,
Azji, Środkowego Wschodu, Południowej
Afryki, Australii, Nowej Zelandii i Japonii.
Przetestowaliśmy
ustawienia
naszego
urządzenia
na
różnych
obszarach
geograficznych i w różnych warunkach
pogodowych. Najlepsze ustawienia są
możliwe
do
wykonania
poprzez
wykorzystanie 96 stopniowej skali włączeń
jaka znajduje się w tym zegarze.

# Przełączanie
2
1
1
2
1
1
1

Czas dnia
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
02:00

Na fotografii jest na zegarze godzina 11:00
(to wskazuje czarny trójkąt) natomiast
czasy włączania są ustawione na klimat
suchy wg załączonej powyżej tabeli.
Należy pamiętać o tym, że kiełki mają
być utrzymane w wilgoci, ale nie
wolno ich topić w wodzie.

Stwierdziliśmy, że 3 różne ustawienia są
najbardziej przydatne dla większości stref
geograficznych całego świata. Można
skorzystać z tabel jakie zamieszczone są
poniżej
jako
wskazówki;
więcej
dodatkowych ustawień powinno być oparte
na lokalnych warunkach środowiskowych
jakie występują w pomieszczeniu, w
którym znajduje się urządzenie.
Proszę naszego urządzenia nie ustawiać
w pobliżu innych urządzeń, które
wytwarzają ciepło tj. piecyków lub
automatycznych zmywarek do naczyń.
Urządzenie
powinno
być
również
umieszczone z daleka od bezpośredniego
padania promieni słonecznych.
Proszę zwrócić uwagę, że promienie
słoneczne
sięgają
różnych
części
pomieszczenia w różnych porach dnia.
Ustawienia jakie podano w zestawieniach

Zauważ: czerwone suwaki są ustawione w
pozycji ON (włączenie,) a to zaznaczono
na fotografii za pomocą okręgów)
Wilgotna pogoda
# Przełaczanie
Czas dnia
2
07:00
1
11:00
1
15:00
1
18:00
1
21:00
1
02:00
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Wilgotna – gorąca pogoda
# Przełączanie
Czas dnia
2
07:00
1
10:00
1
13:00
2
15:00
1
18:00
1
21:00
1
01:00
1
04:00
Podczas okresu wyłączenia (OFF) wtedy,
gdy generator nawilżający jest wyłączony
podkiełkowane nasiona powinny być nadal
lekko wilgotne w dotyku. Powyższe tabele
z zalecanymi ustawieniami są po to, aby
zapewnić odpowiednią wymianę powietrza,
a to z kolei zmniejszy ewentualne ryzyko
gnicia i
pleśnienia nasion.
Należy
skontrolować ustawienia zegara czy włącza
w
odpowiednim
czasie
generator
nawilżający, w razie potrzeby należy
ustawienia odpowiednio zmienić.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Q. Jakich nasion powinno się używać?
A. Radzimy używać nasion ekologicznych ze
sprawdzonego źródła. Należy sprawdzić czy
nasiona pochodzą z ostatnich zbiorów i
wykazują
najwyższy
współczynnik
kiełkowania.
Q. Ile tac jest potrzebnych w uprawie
pszenicy na zieleninę?
A. Zakładając że państwo mają zamiar
robić codziennie soki z zieleniny to
niezbędna ilość tac wynosi 6. W przypadku,
gdy warunki klimatyczne nie są zbyt
sprzyjające, a tempo przyrostu jest
wolniejsze należy dodatkowo przygotować
1-3 tac, aby utrzymać ciągłość uprawy.
Q. Czy można uprawiać zieleninę bez
zanieczyszczeń?
A. W naszym urządzeniu istnieją idealne
warunki do kiełkowania nasion pozwalające
na hydroponiczną uprawę roślin (tylko na
wodzie)
z
ewentualnym
dodatkiem
pożywek. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w dziale: 101 Warzyw.
Q. Uprawiając zieleninę pszenicy w
sposób hydroponiczny czy wymagane jest
dodawanie pożywek?

A.
Niektórzy
znawcy
systemów
hydroponicznych
uważają,
że
po
kiełkowaniu nasienia, okres który kończy się
po 4-5 dniach można dodawać (z umiarem)
pożywki do roztworu. Założenie to opiera
się
na
teoretycznych
podstawach
mówiących, że dopóki roślina nie wytworzy
odpowiednio silnego systemu korzeniowego
dopóty jej możliwości do wchłaniania
składników odżywczych z roztworu są
ograniczone.
Jeżeli państwo zamierzają dodawać pożywki
do upraw na zieleninę, należy spróbować
roztworu hydroponicznego, który jest w
100% rozpuszczalny w wodzie. Proszę
spróbować roztworu z glonów morskich
lub/i ekstraktu z nasion grejpfruta, przepisy
dotyczące przygotowania tych roztworów
można
znaleźć
na
naszej
stronie
internetowej www.easygreen.com.
Wtedy sprawdzić co w danym przypadku
najlepiej się sprawdza. Z powodzeniem
stosowaliśmy roztwór z glonów morskich.
Nasz roztwór wymaga dodania 15 kropel
tego roztworu na 5 L wody. Roztwór dodaje
się do wody w zbiorniku wodnym wg zaleceń
rekomendowanych przez producenta. W
przypadku, gdy zielenina znajduje się poza
maszyną
(w
lepiej
nasłonecznionym
miejscu) ten składnik dodaje się poprzez
użycie ręcznego spryskiwacza wg zaleceń
producenta.
ZAUWAŻ: Rozpuść nawóz zgodnie z
zaleceniem producenta (jak na
etykiecie). Początkująco zmierza się do
over-fertilize; to może zakończyć się
niepożądanymi efektami ubocznymi w
twoim zbiorze. Ogólna reguła jest taka:
lepiej jest używać 20% roztworu w
polecanym dawkowaniu wtedy o 5%
wzrośnie.

Q. Czy można wytwarzać Rejuvelac?
A. Tak oczywiście, po 48 godzinach należy
wyjąć tacę z nasionkami z urządzenia, tj. w
wtedy, gdy kiełki są nadal krótsze od
nasienia, to jest najlepsze stadium ich
rozwoju
dla
przygotowania
napoju
Rejuvelac.
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Q. Czy jest potrzeba moczenia nasion
przed umieszczeniem ich w urządzeniu?
A. Nie, nie ma takiej potrzeby, ale
uprzednio namoczone nasiona ok. 2-3
godz.(najlepiej w roztworze z dużą ilością
antybakteryjnych i anty pleśniowych tanin
np. ekstrakt z herbaty, kory dębu, liści
orzecha włoskiego) zaczynają wcześniej
kiełkować.
Można
suche
nasiona
bezpośrednio przed włożeniem do maszyny
obficie spryskać wodą używając ręcznego
spryskiwacza. Można również namoczyć
nasiona w roztworze antybakteryjnym co
jest
rekomendowane
przez
FDA
(amerykański
odpowiednik
polskiej
instytucji d/s zdrowia i wdrażania leków),
więcej informacji na ten temat będzie w
dalszej części tego opracowania.
Q. Zielenina jest zbyt jasna, mizerna.
A. Dojrzewająca zielenina pszenicy jest
zazwyczaj
ciemnozielona.
Mizerność
zieleniny może być spowodowana ilością
naświetlenia podczas przebywania w
EasyGreenTM i później po wyjęciu z
urządzenia.
Należy
staranie
wybrać
odpowiednio naświetlone miejsce, aby
bezpośrednie
promienie
słoneczne
docierały co najmniej przez 3-4 godziny
dziennie, a temp. wynosiła 21-26 st C.
Unikać
miejsc
o
silnych
ruchach
powietrznych (wysuszają). Po więcej
informacji na ten temat proszę sprawdzić
w dziale: 101 Warzyw.
Q. Nie mam wystarczającego dostępu do
słońca w moim domu/ mieszkaniu.
A. W takich przypadkach jest również
możliwe uprawiać pszenicę na zieleninę
używając sztucznego doświetlania (do
nabycia w sklepach ogrodniczych i AGD),
należy tacę z zieleniną ustawić pod
źródłem światła. Przypominamy, że wyniki
sztucznego naświetlania są gorsze od tych
jakie uzyskuje się używając światła
słonecznego. W przypadku kiełkowania
nasion z przeznaczenie na kiełki tj. nasion
należących do grupy 1 i 2 zwykłe światło
pokojowe jest wystarczające.
Q. Jaka woda powinna być używana?
A. W naszym urządzeniu można używać
wody kranowej pod warunkiem, że nie
zawiera nadmiarów zanieczyszczeń. W

innym przypadku należy używać wody
destylowanej,
filtrowanej
np.
po
odwróconej osmozie. Przypominamy, że
podkiełkowane nasiona zawierają aż 85%
wody, tej wody, którą podlewaliśmy
nasiona. Zatem w naszym interesie jest, aby
używać dobrej jakości wody. W przypadku
używania automatycznego systemu (AWFS)
można zainstalować filtr do wody przy
kranie.
był
tak
Zauważ:
EasyGreenTM
zaprojektowany,
aby
zużywał
jak
najmniejsze ilości wody. Można porównać
to z ilością wody używanej do kiełkowania
nasion metodą słoikową. Tam potrzeba ok.
1L na jedno płukanie nasion podczas, gdy
EasyGreenTM zużywa 3-3,5 L wody na 5
pojemników na całą kilkudniową uprawę.
To jest równoważnik 5-ciu 1L słojów w
metodzie słoikowej. Naszą technologię tak
udoskonaliliśmy, aby osiągnąć najwyższy
wskaźnik efektywności użytkowania wody
tj. dobrej jakości wody.
Proszę nie dodawać wody ponad miarę do
zbiornika. Otwór przelewowy jest umieszczony
pomiędzy ściankami działowymi urządzenia, a
komorą do kiełkowania w celu zabezpieczenia
ziarna przez zalaniem. Nadmiary wody przelewające
się do komory kiełkowania zostają usuwane właśnie
poprzez otwór przelewowy.

Twardość wody w wodzie kranowej jest
bardzo różna w wielu domach. Jakiekolwiek
nagromadzenie się białawego osadu na
ściankach urządzenia wskazuje na bardzo
wysoką twardość wody, to nie jest dobrej
jakości woda do podlewania. Należy w
takim przypadku użyć filtrów wodnych oraz
częściej
czyścić
i
zmieniać
filtry
powietrzne. Jeżeli państwo zdecydowali się
na używanie takiej wody to depozyty
osadzające się na ściankach urządzenia
szybko powodują to, że ścianki stają się
mleczne. Nie zmniejszy to funkcjonowania
urządzenia.
Dla
państwa
wygody
przygotowaliśmy roztwór czyszczący, który
umożliwia zachowanie świeżego, czystego
wyglądu ścianek naszego urządzenia. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na
naszej stronie www.easygreen.com.
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Jedna butelka ww. roztworu (ok. 225 ml)
powinna wystarczyć na co najmniej 6
miesięcy. Ten roztwór jest również
używany przez niektórych naszych klientów
do czyszczenia zlewów i wanien w
łazienkach.
NIE WOLNO DOLEWAĆ WODY PRZEZ OTWORY W
POBLIŻU FILTRÓW POWIETRZA LUB PRZEZ FILTER W
GENERATORZE NAWILŻANIA, PONIEWAŻ MOŻNA
SPOWODOWAĆ WYPADEK ORAZ USZKODZENIE
GENERATORA (KRÓTKIE SPIĘCIE). JEST TAKI SAM JAK
W PRZYPADKU INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH,
KTÓRE PRZY TEGO RODZAJU MANIPULACJI NALEŻY
UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDA.

Proszę przeczytać uważnie wszystkie
instrukcje przed użyciem sprzętu
EasyGreenTM.
1. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić
kabel zasilający czy nie jest uszkodzony.
Proszę sprawdzić wnętrze urządzenia, w
każdej komorze czy nie ma przedmiotów,
które mogły by przeszkadzać lub uszkodzić
urządzenie podczas pracy generatora
nawilżania.
2. Urządzenie EasyGreenTM nie może
poprawnie pracować na nieodpowiedniej i
nie
wypoziomowanej
powierzchni.
EasyGreenTM należy zawsze stawiać na
powierzchni
twardej,
gładkiej
i
wypoziomowanej.
3. Nie wolno umieszczać EasyGreenTM w
pobliżu źródeł ciepła takich jak piecyki,
ogrzewacze lub kaloryfery.
4. Ten punkt odnosi się do osób
mieszkających w Stanach Zjednoczonych
nie dotyczy innych krajów. Ten produkt
jest wyposażony w przewód do prądu
zmiennego o stałej polaryzacji (wtyczka
posiada jeden szerszy bolec). Ta wtyczka
pasuje do gniazdka tylko w jednym
położeniu. To wszystko jest ze względów
bezpieczeństwa. W żadnym wypadku nie
wolno podłączać EasyGreenTM do źródła
zasilania innego niż 120 V (takie jak w
USA), prąd zmienny ze stałą polaryzacją.
Silniczek elektryczny znajdujący się w tej
wersji EasyGreenTM posiada atest CE. Jeżeli
państwo nie jesteście w stanie włożyć do
końca wtyczki do gniazda w domu, należy
spróbować włożyć wtyczkę w pozycji
odwrotnej. Jeżeli nadal wtyczka nie
wchodzi do końca należy powiadomić o tym

elektryka.
Pod żadnym pozorem nie wolno na siłę
wciskać wtyczki do gniazdka. Dla
użytkowników używających innego źródła
prądu tj. 22V/50Hz należy postępować
zgodnie z instrukcją jaka obowiązuje w
danym kraju.
5.
EasyGreenTM podczas pracy powinien
być w miejscu, które jest trudno dostępne
dla dzieci zwłaszcza chodzi tutaj o przewód
zasilający, gniazdko i pozostałe elementy
instalacji elektrycznej.
6.
EasyGreenTM
podczas
inspekcji,
czyszczenia itp. powinien być zawsze
wyłączony z sieci.
7.
Nie wolno przechylać lub zmieniać
pozycji EasyGreen podczas pracy. Przed tym
zabiegiem należy EasyGreen wyłączyć z
zasilania oraz usunąć wodę z pojemnika.
8. EasyGreen wymaga regularnej, okresowej
dezynfekcji
i
oczyszczenia
w
celu
zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia. To
zostało opisane w instrukcji dotyczącej
czyszczenia i dezynfekcji.
9. W okresie, gdy EasyGreenTM jest
nieużywany, należy wyłączyć zasilanie
generatora nawilżania, opróżnić pojemnik
wodny, a kabel zasilania zwinąć, wszystko
to w celu bezpiecznego przechowywania
sprzętu.
10. PRZECHOWYWANIE - BARDZO WAŻNE:
Gdy państwo nie używają regularnie tego
urządzenia dwa dni lub dłużej, opary wodne
jakie
znajdują
się
w
pojemniku
podłączonym do generatora nawilżania
mogą powodować rdzewienie niektórych
części. Zardzewiałe części nie podlegają
warunkom gwarancji ze strony producenta.
Aby wysuszyć generator nawilżający należy
podjąć następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie z zasilania prądu.
2. Opróżnić wodę ze zbiornika.
3. Wyciągnąć filtr powietrza z generatora
mgły.
4. Używając suszarki należy przesuszyć
komorę
ogrzanym
powietrzem
wdmuchując
je
poprzez
wylot
wlotowy powietrza, jaki znajduje się
przy generatorze nawilżania.
5. Zainstalować z powrotem generator
nawilżający po uprzednim sprawdzeniu,
czy komora wodna jest już w pełni
wysuszona.
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Instalowanie systemu DIY – AWFS
• Wyjąć

generator
nawilżający
z
urządzenia.
• Wywierć dziurę o średnicy 11mm - 20mm
od obręczy (albo ¾”) Zobacz fotografię.
Zauważ: Końcówki łączącej kran z wężem
doprowadzającym wodę nie ma w zestawie
(z uwagi na różnorodność kranów), proszę
tą część dokupić w sklepie AGD lub sklepie
ogrodniczym. Wszelkie łączniki różnią się
wielkością w poszczególnych krajach zatem
wszystkie te części należy dopasować, aby
połączyć każdy z zaworów pływakowych z
przewodem wodnym wysokiego ciśnienia.
Jeżeli państwo zamierzacie połączyć
więcej modułów EasyGreenTM do kranu, a
moduły te są ustawione piętrowo, to proszę
wykorzystać
diagram
jaki
został
zamieszczony przy opisie instalacji systemu
AWFS w poprzednich częściach niniejszego
opracowania.
Pełny zestaw AWFS składa się z
metalowego ramienia, zaworu, pływaka
oraz końcówki łączącej (zobacz fotografię).
Jeżeli końcówka w twoim przypadku nie
pasuje, należy zakupić odpowiednią
końcówkę w najbliższym sklepie AGD lub
sklepie ogrodniczym.

• Po zainstalowaniu zaworu pływakowego

powinno się go wyregulować poprzez
połączenie go z przewodem wodnym
podłączonym do kranu (w przypadku, gdy
dana końcówka do kranu nie pasuje,
należy zakupić odpowiednią końcówkę w
sklepie
tak
jak
to
wspomniano
poprzednio). W przypadku wszelkich
nieszczelności to w tym momencie można
to pominąć, a skoncentrować się na
regulacji zaworu pływakowego (dopiero na
koniec uszczelnić wszelkie nieszczelności)
w przeciwnym razie, może zajść potrzeba
wielokrotnego wyjmowania i wkładanie
tej części.
• Zawór pływakowy powinien pozwolić
napełnić zbiornik wody do poziomu 2-3 L
(co jest zaznaczone). Śruba na kolanku
pływaka (w nowszych modelach może nie
być tej śruby) może być użyta do
zamknięcia przepływu wody w zaworze
pływakowym pod odpowiednio dobranym
kątem. Zajmie to trochę prób i błędów
zanim właściwie wyreguluje się pracę
zaworu pływakowego i najlepiej to zrobić
osobno poza urządzeniem. Niektóre z
zaworów pływakowych jakie umieszczono
na fotografii poniżej mogą się trochę
różnić wyglądem od tych jakie dostaną
państwo w zestawie. Wymienione zawory
pływakowe nie mają śruby regulującej, a
regulację przeprowadza się poprzez
zagięcie ramienia pod odpowiednim
kątem (zobacz fotografię).
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generator nawilżający obchodząc się
ostrożnie, zwłaszcza chodzi tutaj o płytkę
z dyszami zraszającymi, nie zdejmować
tej płytki z wału silnika.

Śruba regulująca.
Mogą
państwo
zainstalować
zawór
pływakowy z tej strony EasyGreen, z której
jest państwu najbardziej poręcznie.

Widok z tyłu instalacji
Mogą
państwo
zainstalować
zawór
pływakowy z tej strony EasyGreenTM, z
której jest państwu najbardziej poręcznie.
Większe
instalacje
powinny
być
umieszczone w odległości około 1 m od
ściany i z tyłu urządzenia aby całość
najlepiej pracowała. Natomiast instalacja
na jednym z boków może być w innych
warunkach wygodniejsza, pozwalająca na
lepszy dostęp do innych części urządzenia,
co jest ważne, w czasie przeglądów i
konserwacji.

Zawór pływakowy bez śruby
regulacyjnej
• W chwili, gdy już jesteśmy zadowoleni z

regulacji zaworu pływakowego, należy
uszczelnić wszelkie złącza i sprawdzić
wszelkie
przecieki.
Zainstalować

101 WARZYW:
Dobrze znane jest to, że zielenina pszenicy
jest trudna w uprawie i dla osób
zajmujących się tym na większą skalę i na
potrzeby
indywidualne.
Niniejsze
opracowanie zawiera informacje odnośnie
sposobu uprawy zieleniny z pszenicy w
różnych
warunkach
klimatycznych.
Dostępnych
jest
wiele
opracowań
dotyczących uprawy zieleniny w glebie,
natomiast tutaj znajdują się przede
wszystkim informacje dotyczące uprawy
zieleniny z użyciem naszego sprzętu tj.
hydroponicznej uprawy zieleniny.
Zieleninę pszenicy w naszym urządzeniu
można
uprawiać
stosunkowo
małym
nakładem pracy i na dwa sposoby, z
użyciem gleby jako podłoża lub w systemie
hydroponicznym (bez glebowo). Natomiast
informacje odnośnie zdrowotnych aspektów
spożywania soku z zieleniny można uzyskać
od dietetyka lub z opracowań na ten temat.
O świetle.
Jednym z najważniejszych elementów dla
wyhodowania dobrej jakości zieleniny jest
oświetlenie.
Okresowe
wystawianie
zieleniny na pełne światło słoneczne, to
najlepszy sposób na to, aby uzyskać dobrej
jakości
zieleninę.
Światło
indukuje
powstawanie chlorofilu niezbędnego roślinie
dla fotosyntezy, często chlorofil nazywany
jest „sokiem słonecznym”.
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Podstawowa zasada: im więcej światła
słonecznego dociera do zieleniny tym
lepszej jakości jest sok z zieleniny.
Przeciętny
cykl
uprawowy
z
przeznaczeniem na zieleninę wynosi ok. 10
dni. A ostatnie 20% cyklu uprawy (tj. 2-3
dni przed zbiorem) jest najważniejszym
okresem dla dobrego zazielenienia się
roślin.
Zostało już poprzednio nadmienione, że
uprawy na zieleninę nie powinny być
wystawione
na
bezpośrednie
promieniowanie słoneczne przez kilka
początkowych dni kiełkowania, zatem
wymagane jest, aby cały cykl uprawowy
podzielić na dwa etapy. Etap pierwszy to
podkiełkowywanie nasion i rozwój roślinek
w
sprzyjających
warunkach
mikroklimatycznych, jakie panują w
EasyGreenTM, jest to po to, aby uzyskać
silnie zakorzenione siewki. Następnie tacę
z tą uprawą powinno się wyjąć z
urządzenia i wystawić na bezpośrednie
promieniowanie słoneczne na okres ok. 1-2
godzin dziennie przez ostatnie 2-3 dni cyklu
uprawowego.
EasyGreenTM
jest
tak
skonstruowany, aby można w nim
przeprowadzić ten pierwszy etap cyklu
uprawowego,
etap
w
którym
jest
zapewniony
specyficzny
mikroklimat
(zraszanie i dotlenianie) to, co niezbędne
dla wzrostu i rozwoju roślin wraz z
ograniczeniem
do
minimum
ryzyka
wystąpienia pleśni lub gnicia.
Podczas pory letniej zielenina codziennie
otrzymuje w warunkach polowych 15-16
godzin pełnego światła słonecznego. Zatem
w domowej uprawie na zieleninę w okresie
zimowym jednym z najważniejszych
czynników
jest
wydłużenie
okresu
naświetlania. Można to osiągnąć poprzez
sztuczne
doświetlanie
połączone
z
automatycznym zegarem. Tego rodzaju
zestawy oświetleniowe są do nabycia w
sklepach
ogrodniczych
(koszt
15-20
dolarów). Gdy państwo wybrali już
odpowiednie miejsce do drugiego etapu
cyklu uprawowego, należy sprawdzić czy
jest tam odpowiednia ilość miejsca do
zawieszenia oświetlenia nad uprawą tj.
tak, aby końce zieleniny były oddalone od
źródła światła co najmniej 40 cm.

Jeżeli u państwa w okresie zimowym okres
ciemności jest długi to zalecamy zakupić
specjalne lampy oświetleniowe o wysokiej
jasności (HID), zwykle takie lampy są
używane w uprawach hydroponicznych na
wielką skalę i dają znacznie lepsze rezultaty
zwłaszcza
w
strefie
klimatów
chłodniejszych. Dana opcja powinna być
wzięta pod uwagę w takich krajach jak
Kanada,
Alaska
itp.
Ponownie
przypominamy, żadne sztuczne źródło
światła nie dorówna promieniowaniu
słonecznemu! Doświetlanie w uprawach
hydroponicznych jest kosztowne, zużywa
dużo energii elektrycznej i nie jest tak
efektywne jak promieniowanie słoneczne.
Podobnie tempo wzrostu i rozwoju roślin w
okresie letnim jest szybsze niż w okresie
zimowym.
Komora
kiełkowania
w
EasyGreenTM została tak zaprojektowana,
aby roślinki mogły tam przebywać dopóki
dopóty nie zaczną dosięgać do sufitu
komory. A to znacznie upraszcza cykl
uprawy odnośnie kalkulowania, ile dni
potrzeba, aby uprawa była gotowa do
wystawienia poza urządzenie. Zatem
niezależnie od sezonu ważna jest wysokość
siewek, a nie ilość dni przebywania w
urządzeniu.
Uprawa
powinna
być
wystawiona wtedy, gdy roślinki dosięgają
sufitu komory kiełkowania, jest to początek
drugiego etapu cyklu. W okresie letnim,
siewki pszenicy rosną szybciej i zaczynają
sięgać sufitu już po 5-ciu dniach od
wstawienia nasion, natomiast zimą ten
okres może przedłużyć się do 8-9 dni.
O wodzie
Woda jest głównym składnikiem soku z
zieleniny. Zatem zachęcamy państwa do
tego, aby używać wody o najwyższej jakości
tj. wody po odwróconej osmozie lub po
innym procesie, który odmineralizowuje
wodę, ale tak, że pozostaje w niej trochę
minerałów, mikroelementów. Uwaga: nie
powinno używać się wody destylowanej,
wody, z której zostały usunięte wszystkie
minerały. Woda destylowana nadaję się
wtedy, gdy została uprzednio przepuszczona
przez filtr węglowy lub warstwę zmielonych
skał. Im chłodniejsza jest woda, tym lepiej
rosną roślinki z przeznaczeniem na zieleninę
(zobacz opis dotyczący temperatury w
dalszych częściach tego opracowania).
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Natomiast używając wody kranowej,
bogatej w minerały powodujemy, że
powstają mleczne depozyty na ściankach
komory. Te depozyty nie wpływają
negatywnie na uprawę, ani na urządzenie,
ale całość robi na niektórych osobach
niezbyt estetyczne wrażenie. Nasz płyn
zwany
EasyGreen777
został
tak
opracowany, aby dane depozyty skutecznie
usuwać.
Często jesteśmy pytani o ilość wody jaką
zużywa nasz sprzęt, a my z przyjemnością
odpowiadamy, że technologia jaka została
użyta w EasyGreenTM zapewnia minimalne
zużycie wody w porównaniu do innych
metod stosowanych w podkiełkowywaniu
nasion. Każdego dnia tj. w ciągu 24 godzin
EasyGreenTM zużywa zaledwie 250-750 ml
wody. Dlatego też mamy nadzieję, że to
zachęci użytkowników do stosowania
dobrej jakości wody. Podkreślamy tutaj, że
nasz system zapewnia świeżość, natomiast
w innych systemach jakie stosuje się do
kiełkowania nasion, woda jest często
recyklingowana w krótkich odstępach
czasowych 15-20 minut. Przypominamy
jednak, że woda opłukująca skiełkowane
nasiona wypłukuje z nich inhibitory i inne
toksyny, które wpływają hamująco na
wzrost i rozwój roślin. Dlatego szybka
recyrkulacja wody nie jest dobrym
rozwiązaniem.
O temperaturze
Nasiona
pszenic
odmian
twardych,
zimowych najlepiej kiełkują w temp. 18-24
st C (odpowiednio podano temp. nocną i
dzienną), to jest cecha charakterystyczna
tych odmian i nie ma znaczenia jaka
metoda została użyta do kiełkowania.
Większość z użytkowników nie jest
świadoma tego, jaka temperatura panuje w
pomieszczeniu, w którym znajduje się
sprzęt. Dlatego radzimy, aby używać
zestawu
termometrów
wskazujących
minimalne (w nocy) i maksymalne (w
dzień) temp. w pomieszczeniu. Tego
rodzaju termometry kosztują około 10-20
dolarów i są do nabycia w sklepach
ogrodniczych.

Większość osób jest zaskoczona szerszymi,
niż to było przewidywane wahaniami
temperatury w pomieszczeniu. Źródła ciepła
tj. piecyki, ogrzewacze, bezpośrednie i
pośrednie światło słoneczne powoduje
wspomniane wahania temperatur. Jest
zatem ważne, aby te czynniki wziąć pod
uwagę podczas selekcji pomieszczenia na
uprawę zieleniny i kiełków. Jeżeli temp.
otoczenia przekracza 24
st C, należy
otworzyć drzwiczki komory kiełkowania po 2
dniach od rozpoczęcia kiełkowania.
Poprzednio wspominaliśmy jak ważna jest
temperatura wody. Jeżeli woda kranowa
jest dobrej jakości, a państwo zdecydowali
się używać tej wody do uprawy na zieleninę
przypominamy, że w niektórych regionach
rury doprowadzające wodę są wystawione
na bezpośrednie światło słoneczne, a woda
w takich rurach może ogrzać się dodatkowo
o 10-20 stopni. Wiadomo, że ciepła woda
zwiększa niebezpieczeństwo ataku pleśni,
zatem należy w upalne dni sprawdzać temp.
wody kranowej. Temperatura ta po
południu nie powinna przekraczać 18 st C,
jeżeli ma to miejsce, to w takich
wypadkach należy mieć dodatkowe źródło
zimnej wody i z niego skorzystać (np.
pojemnik z kranikiem wypełniony wodą z
lodem).
O pleśni i rdzy źdźbłowej
Zielenina jest niezmiernie wrażliwa na atak
pleśni i rdzy źdźbłowej. Aby zmniejszyć
ryzyko ataku EasyGreenTM automatycznie
obniżaj temperaturę w komorze kiełkowania
o około 6 st C względem temp. otoczenia.
Drobne kropelki rosy jakie wytwarza
generator nawilżający powodują efekt
chłodzący (pod warunkiem, że woda jest
chłodna). Na dodatek, generator powoduje
zwiększony ruch powietrza przez co
dostarczane
jest
więcej
tlenu
do
kiełkujących nasion, a zarazem są one
utrzymywane w stanie wilgotnym. Ta
unikalna
cecha
EasyGreenTM
została
opatentowana. Wyniki tej kombinacji są
zróżnicowane i zależą od warunków
klimatycznych i położenia geograficznotopograficznego danego miejsca.
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Poniżej
podajemy
niektóre
z
najważniejszych porad dotyczących upraw
na
zieleninę.
Przypominamy,
że
kombinacja niektórych z tych porad może
być przydatna do specyficznych warunków
środowiskowych.
Dlatego
zachęcamy
państwa, aby metodą prób i błędów
sprawdzić, które z poniższych porad
najlepiej się nadają do określonych miejsc.
1. Namoczenie
nasiona
mogą
napęcznieć. Moczenie nasion – suche
nasiona mogą zawierać zarodniki pleśni
i bakterii, które po namoczeniu
zaczynają
rosnąć.
Dlatego
FDA
(amerykański odpowiednik polskiego
resortu d/s zdrowia i wdrażania leków)
zaleca, aby nasiona przed kiełkowaniem
wydezynfekować zanurzając je na okres
30 minut w roztworze zawierającym
200 ppm podchlorynu sodu. Jeżeli
państwo macie alergię na ten związek,
to należy wtedy użyć 3% wody
utlenionej (3% nadtlenku wodoru).
Podchloryn jest efektywniejszy. Można
użyć 80-95% spirytusu.
2. Nasiona powinno się sprawdzać na tzw.
siłę kiełkowania. Te nasiona, które są
stare lub były przechowywane w
nieodpowiednich warunkach zamiast
kiełkować zaczynają gnić. Bakterie
gnilne szybko zaatakują w krótkim
czasie całą tacę z kiełkującymi
nasionami.
Aby
sprawdzić
siłę
kiełkowania,
należy
wsypać
do
pojemnika 20 nasion, skropić ręcznym
opryskiwaczem i wstawić do komory
kiełkującej EasyGreenTM na okres 48
godzin. Jeżeli są to nasiona świeże to
wszystkie z nich powinny zakiełkować.
Jeżeli jedno z nasion nie wykiełkowało
to po przeliczeniu siła kiełkowania
nasion wynosi 95%. Aby utrzymać
nasiona przez długi okres w świeżym
stanie należy je przechowywać w
szczelnych torebkach włożonych do
twardych, zamkniętych pojemników, a
całość wstawić do zamrażarki.
3. Jeżeli temperatura maksymalna (wg
termometru
maksimum)
w
pomieszczeniu przekroczy dopuszczalną
granicę, o której poprzednio pisaliśmy
należy drzwiczki pozostawić otwarte
przez pierwsze dwa dni kiełkowania.

4. Dodać 2 łyżki stołowe ekstraktu z nasion
grejpfruta lub 3 łyżki stołowe nadtlenku
wodoru
do
wody
w
pojemniku
EasyGreenTM wypełnionym do pełna tj. 5
L. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w dziale Dokarmianie.
5. Powiększyć
częstotliwość
włączeń
generatora nawilżania w zegarze z 6 do
8.
Niektórzy
użytkownicy
mają
tendencję do ustawiania większej
częstotliwości włączeń generatora. Nie
wolno
zalać
kiełkujących
nasion,
ponieważ
drenaż
nadmiaru
wody
zajmuje pewien czas, a wtedy nasiona
są zanurzone, dostęp tlenu jest
ograniczony, a to wszystko sprzyja
gniciu i powstawaniu pleśni.
6. Jeżeli dostrzegasz trochę nalotu na
gruntownym obszarze tacy, przytnij
trawkę powyżej pojemnika. Możesz też
polać je wodą przez włożenie tacy do
zlewu przy 45-stopniowym kącie i
pozwól, żeby woda wodociągowa
przesiąkła do dna. To jest technika
powszechnie używana przez handlowych
hodowców kiedy zajdzie taka potrzeba.
O rozwiązaniach
Istnieje cała gama roztworów z pożywkami,
które można dodać do pojemnika z wodą
EasyGreenTM, aby podnieść jakość soku z
zieleniny oraz polepszyć wzrost roślin.
Płynna pożywka z glonów morskich (można
ją zamówić u nas zobacz na stronie
www.easygreen.com),
płynna
pożywka
hydroponiczna „ocean grow” i wiele innych
pożywek. Proszę wypróbować każdą z nich,
aby stwierdzić, która jest najlepsza w
danych warunkach uprawy. Przypominamy,
że chlorofil jest bogaty w magnez, zatem
podczas zakupów należy zaopatrzyć się w
pożywki bogate w magnez, pożywki, które
polepszą zawartość chlorofilu. Proszę
sprawdzić na etykiecie jakie pierwiastki
śladowe zawiera dana pożywka. Płyn z
pożywką musi być w 100% rozpuszczalny w
wodzie. Płynnych pożywek nie powinno się
dodawać do wody wcześniej niż po 4-5 dniu
uprawy tj. wtedy, gdy korzonki zaczynają
wchłaniać pożywki z roztworu, zwykle
począwszy od 6 dnia. Podczas dodawania
płynnej pożywki do pojemnika z wodą,
należy dostosować się do instrukcji podanej
przez
producenta
danej
pożywki.
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Początkujący użytkownicy mają tendencję
dodawania więcej pożywki niż to było
zalecane przez producenta mając nadzieję,
że to polepszy wzrost i rozwój roślin. Jest
wręcz przeciwnie, zbyt duże stężenie
pożywek może spowodować „spalenie”
całej uprawy. Przygotowanie pożywki o
stężeniu 10-15% tego, co zalecano,
przyniesie znacznie lepszy efekt.
W okresie letnim wtedy, gdy jest szybki
wzrost i rozwój roślin, które mogą sięgać
do sufitu komory kiełkowania po 5-6
dniach. Zatem dodawanie pożywki powinno
mieć miejsce dopiero po wyjęciu tacy z
EasyGreenTM tj. w drugim stadium cyklu
uprawy.
Odpowiednio
rozcieńczoną
pożywkę należy dodać do ręcznego
spryskiwacza i codziennie spryskiwać.
Podczas zimy, gdy czas przebywania
kiełków w komorze kiełkowania jest
dłuższy od 5-6 dni, pożywkę można dodać
do wody w pojemniku. Skonstruowaliśmy
EasyGreenTM tak, aby zawierał własny
pojemnik wodny m.in. po to, aby
zmniejszyć dodawanie pożywek i wykonać z
nimi eksperymenty. Proszę wypróbować
różne
płynne
pożywki,
oraz
wyselekcjonować tą, która w państwa
przypadku sprawdza się najlepiej.
Ile soku z trawki może być wyciągnięte z
jednej tacy?
Jest wiele czynników wpływających na
dynamikę wzrostu roślin oraz ilości soku
jaką można z nich wyekstrahować. Rodzaj
sokownika, jakość i świeżość nasion
pszenicy, nie mówiąc już o porze roku i
lokalnych warunkach pogodowych. W
czasie zimy tempo wzrostu roślin jest o 2530% wolniejsze, źdźbła będą zatem krótsze
i plony będą mniejsze. Używając wielu
modułów EasyGreenTM do kiełkowania
różnorodnych kiełków, a na dodatek
pszenicy na zieleninę radzimy używanie
więcej modułów pod uprawę na zieleninę w
czasie zimy, aby tym wyrównać słabsze
tempo wzrostu. Każda duża taca jest w
stanie dostarczyć 170-340 ml soku.
Odniesienie
do
hydroponiki,
bez
glebowego wzrostu roślin
Osoby zainteresowane kiełkowaniem często
pytają nas o wpływ chemikaliów i płynnych
nawozów w uprawach hydroponicznych.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że
rośliny mogą jedynie wchłaniać pożywki w
formie
nieorganicznej.
Obornik
lub
kompost, to wynik rozkładu materii
organicznej poprzez działalność mikrobów,
które
stopniowo
rozkładają
materię
organiczną
pozostawiając
związki
nieorganiczne (mineralizacja). Używając
organiczny
nawozów
do
upraw
hydroponicznych, tracimy kontrolę nad
ilością mikrobów. Natomiast podając
pożywki nieorganiczne powodujemy, że
rośliny od razu są w stanie z nich korzystać,
a to wpływa w rezultacie na otrzymanie
zdrowego,
zrównoważonego
produktu
końcowego. Uprawy rosnące w zamkniętym
mikrosystemie EasyGreenTM są znacznie
lepiej chronione przed szkodliwymi dla
roślin grzybami i owadami, a to zmniejsza,
wręcz eliminuje potrzebę stosowania
środków ochrony roślin tj. środków
grzybobójczych i owadobójczych.
Niektórzy użytkownicy uważają, że uprawa
na
zieleninę w
medium
glebowym
przewyższa uprawę bez glebową, produkt
ma lepszy smak. EasyGreenTM jest tak
skonstruowany, aby uprawiać nasiona i na
kiełki i na zieleninę zarówno w glebie jak i
bez gleby, w zależności od państwa
preferencji. W skład medium może
wchodzić ziemia inspektowa lub różne
rodzaje torfu, wybór należy do państwa.

Świeże zbiory prosto z twojej kuchni
Medium, takie jak gleba chroni korzenie
roślin przed wysychaniem. Gdy taca
uprawna jest wystawiona na światło
słoneczne (etap drugi cyklu uprawy) przez
dłuższy okres, użycie gleby może być
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przydatne
w
zmniejszeniu
ryzyka
wysuszenia korzeni w okresie upałów.
Jeżeli państwo zamierzacie wystawić tace
w miejsce, gdzie pada bezpośrednie
promieniowanie słoneczne przez dłuższy
czas najlepiej jest zabezpieczyć korzenie
przed działaniem bezpośrednich promieni
słonecznych.
Zamiast gleby inspektowej medium, takie
jak torf, medium które jest neutralne,
może być z powodzeniem użyte w celu
utrzymania wilgotności w strefie korzeni.
Proszę zaplanować to wszystko jeszcze
przed wysianiem nasion, oraz zdecydować
czy to ma być gleba czy torf. Tace lub
pojemniki
EasyGreenTM
mogą
być
wypełnione warstwą gleby lub innego
medium o grubości ok. 0,5-0,6 cm. Należy
posypać na powierzchnię gleby lub innego
medium nasiona tj. 1-2 warstwy nasion,
dobrze skropić wodą za pomocą ręcznego
spryskiwacza,
aby
przyśpieszyć
kiełkowanie, a następnie wstawić daną
tacę lub pojemnik do komory kiełkowania
Mogą
państwo
nadal
EasyGreenTM.
eksperymentować z płynnymi pożywkami
tak jak to zostało opisane w dziale o
płynnych pożywkach.
I więcej o glebie
Tradycyjnie Dr Ann Wigmore (założycielka
fundacji Wigmore) radziła używanie
pojemników, w których powinna znaleźć
się mieszanka ziemi inspektowej i torfu
oraz dżdżownic! (uprawy ogrodowe). To
było 30-40 lat temu wtedy, gdy uprawy
hydroponiczne
były
w
stadium
eksperymentalnym, obecnie nasza wiedza
na temat upraw hydroponicznych znacznie
się wzbogaciła.

Teraz istnieje cała gałąź przemysłu
hydroponicznego,
a
warunki
do
hydroponicznej uprawy na zieleninę zostały
już ustalone. Natomiast tradycyjny sposób
uprawy na zieleninę jest dla komercyjnych
hodowców niezbyt wygodny, chodzi tu o
czasochłonność i dodatkową przestrzeń (na
magazynowanie gleby) nie mówiąc już o
dodawaniu do gleby i hodowaniu dżdżownic
w naszej kuchni!
Zapraszamy
państwa
do
obejrzenia
videoklipu o EasyGreenTM dostępny na
naszej stronie: www.easygreen.com
Po
dodatkowe
informacje
prosimy
skontaktować się poprzez nasz adres e-mail:
support@easygreen.com

Rozmaitość kiełków i warzyw

Kontakt :
Import, sprzedaż, serwis
Biuro Handlu Zagranicznego
CENTRAKO
Centrum Biurowe i Medyczne
ul. Mickiewicza 3, 56-400 Oleśnica
tel. 071 398 48 50, fax. 398 48 51
e-mail: domtowarowy@wp.pl
Informacje : www.anastazja.com.pl
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Ograniczenia ze strony producenta dotyczące warunków gwarancji
Uwaga: niezbędne jest potwierdzenie zakupu produktu wymagane dla poniższych warunków
gwarancji oraz ewentualne przedłużenie okresu gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

Zasady Gwarancji: Seed & Grain Technologies Inc daje gwarancję na okres 12 miesięcy od daty zakupu jedynie
dla oryginalnego nabywcy. Niniejszy produkt jest wolny od jakichkolwiek defektów zarówno ze strony
materiałowej jaki i od strony wykonawczej i podlega następującym ograniczeniom i wykluczeniom. Jakiekolwiek
przeróbki, zmiany lub używanie tego sprzętu niezgodne z jego przeznaczeniem. Usługi oraz naprawy dokonywane
przez nieautoryzowane osoby, osoby bez uprawnień. Używanie tego sprzętu w połączeniu z jakimkolwiek innym
sprzętem lub częściami, które nie zostały ani wyprodukowane ani dołączone przez Seed & Grain Tech. Producent
gwarantuje, że w przypadku, gdy niniejszy produkt nie spełnia powyższych warunków gwarancji w jakimkolwiek
okresie, w którym gwarancja jest ważna. Jako jedną z opcji zobowiązuje się do naprawy albo wymiany wadliwej
części zwrotu sprzętu z powrotem do nabywcy bez żadnych opłat. Obowiązkiem oryginalnego nabywcy jest
dostarczenie uszkodzonego produktu do jednego z punktów usługowych Seed & Grain Tech.
Zgodnie z poniższymi instrukcjami: Niniejsza gwarancja przytoczona powyżej jest jedyną i całkowitą gwarancją
obejmującą ten produkt, obejmuje w ten sposób wszystkie jej zakresy, wyłączając wszelkie inne warunki
wyrażone zgodnie z obowiązującym prawem, włączając, ale nie ograniczając jakichkolwiek warunków gwarancji
związanych handlem lub przydatnością do pewnych celów. W przypadku szkód wtórnych niniejsza gwarancja ani
nie pokrywa, ani nie obejmuje żadnej wymiany lub zwrotu kosztów zakupu. Informacje dotyczące serwisu
gwarancyjnego można uzyskać od naszego fachowego zespołu wysyłając wiadomość w jeżyku angielskim na
następujący e-mail: support@easygreen.com lub w języku polskim na e-mail: domtowarowy@wp.pl.
Otrzymanie autoryzowanego numeru zgłoszeniowego. W jego skład wchodzi: numer faktury zakupu tego
produktu. Informacje opisujące problem. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Jeżeli nabyłe(a)ś przedłużenie
gwarancji to numer przedłużonej gwarancji musi być również ujęty w tej informacji. Wysyłka musi być
ubezpieczona od kradzieży i ewentualnych szkód. Przesyłkę należy przesłać na adres serwisanta:
CENTRAKO, Centrum Biurowe i Medyczne
ul. Mickiewicza 3, 56-400 Oleśnica
tel. 071 3984850, 52; fax 51, email: domtowarowy@wp.pl
Naprawione albo wymienione produkty są wysłane przez stację obsługi producenta zwykłą przesyłką pocztą
(w ciągu 14-28 dni). A do przesyłki poleconej proszę dołączyć czek lub przekaz pieniężny w wysokości $10
(dotyczy USA). Zwrot nieużywanego sprzętu: przyjmujemy zwrot nieużywanego sprzętu do 21 dni od daty
zakupu pod warunkiem, że jeden z naszych punktów usługowych otrzyma autoryzowany numer z informacją,
że wyżej wymieniony sprzęt był nieużywany. Kompletny sprzęt należy zapakować w oryginalne opakowanie i
wysłać przesyłką pocztową. Wysyłka musi być ubezpieczona od kradzieży i ewentualnych szkód. Koszt przesyłki
ponosi kupujący (klient). Opłata manipulacyjna pobierana przez producenta wynosi 20 % od ceny oficjalnej.
Sprzęt zakupiony poprzez kartę kredytową będą zwrócone sprzedawcy zgodnie z instrukcjami zwrotu dla
sprzedawców. Aby uprawomocnić niniejszą gwarancję, formularz rejestracyjny znajdujący się w instrukcji
obsługi powinien być wysłany i przyjęty w ciągu 12 dni od daty zakupu, o ile nie wystawiono faktury VAT.
Odmowa akceptacji warunków spowoduje, że opłatą pocztową w obie strony wraz z opłatą manipulacyjną będzie
obciążony klient. To również dotyczy sprzętu nabytego po cenach promocyjnych, które od czasu do czasu oferuje
nasze przedsiębiorstwo. Uszkodzony sprzęt podczas transportu: sprzęt nabyty od jednego z naszych pośredników
i uszkodzony podczas transportu tj. wysłany przez pośrednika do użytkownika powinien być odesłany
z powrotem do naszego pośrednika. Towar wysłany bezpośrednio od nas powinien być odesłany po otrzymaniu
autoryzowanego numeru zwrotnego otrzymanego od naszego ośrodka usługowego. Przedłużenie terminu
gwarancji można nabyć na okres 24, 36 miesięcy lub na 5 lat o daty zakupu. Wysłanie czeku, przekazu
pieniężnego lub szczegółów karty kredytowej do naszego centrum usługowego wraz z formularzem gwarancji
załączonej do instrukcji obsługi. Przedłużony termin gwarancji jest dostępny tylko w przypadku nabycia
niniejszego sprzętu na zasadach opłat określanych przez producenta Seed & Grain Technologies Inc.
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