
Käytä lyijykynääsi normaalisti.

Istuta kynä, 
vihreä kapseli alaspäin.

Kynän rungossa 
lukee siemenien nimi.

Muista kastella multa ennen istuttamista, 
ja säännöllisesti sen jälkeen.

Pidä huolta, että kasvi saa myös valoa ja happea.

Kun kapseli on sulanut, 
voit ottaa kynän pois mullasta ja jatkaa kynän käyttöä.

Kapseli sulaa n. 48 tunnin sisällä istuttamisesta.
Muista jatkaa taimen säännöllistä hoitoa.

Kapseli on biohajoava Ei alle 3-vuotiaille. Älä syö siemeniä.
Tukehtumisvaara.

Siemenkynä
Kestävän kehityksen puolesta!

Kaksi vaihtoehtoa kynän istuttamiselle:
1. Istuta kynä heti sen saatuasi. Kun kapseli on sulanut,

voit ottaa kynän taas käyttöön ja ihailla kasvatustasi. Sulamisaika n. 48 tuntia.
2. Käytä kynä ensin niin loppuun, että se on liian lyhyt käytettäväksi.

Voit sitten istuttaa koko kynän multaan, ja ihailla tilalle tulevaa kasvatustasi. 

Valmistettu
Euroopassa

Valmistettu
Euroopassa

Huomioi eri siemenlajien omat itämisajat ja vaaditut olosuhteet.
Yrtti- ja salaatin siemenet itävät parhaiten n. 20-24°C lämmössä ja valossa, eivätkä siedä kylmää. 

Näiden kasvatus toimii mainiosti sisätiloissa huoneenlämmössä, kuin myös kesän lämmössä ulkona. 
Mänty puolestaan tarvitsee itämiseen kostean ja viileän kasvuympäristön (n. 15°C). 

Männyn itämiselle paras aika on kevät, jolloin sen voi istuttaa ulos. 
Kun mänty on alkanut itämään, sitä voi kasvattaa myös sisätiloissa.

29001 Siemenkynä

Tiesitkö että puut ovat hiilisyöppöjä?
Puut tarvitsevat hiilidioksidia kasvaakseen, ja näin hiilidioksidin hiili varastoituu puuhun.

Osallistu talkoisiin ilmaston ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.
Yksittäiset ihmiset voivat tehdä pieniä tekoja, jolla pienennämme hiilijalanjälkeämme.

Yksi kuutiometri puuta varastoi yhden tonnin hiilidioksidia.
Lyijykynä, joka on yksittäin pakattu kierrätettyyn pahvikoteloon.

Kynän päässä on biohajoava kapseli, joka sisältää männynsiemeniä. 

Saatavana myös basilika, rucola ja lehtisalaatti.
Pahvikotelossa käyttäohjeet suomeksi.

Kynässä löytyy valmiina lasermerkkaus sen sisältämistä siemenistä.

    YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS    VASTUULLISUUS

ČEĆĆĈ Siemenkynä, ilman pahvikoteloa

100 kpl 250 kpl 500 kpl 1000 kpl

1,84 1,52 1,40 1,31

s isä l tää  1- väripa inatuksen, Aloi tuskulu 60,00/väri

Li säväri t/kpl

0,58 0,38 0,34 0,32

Toimitusa ika  noin 2 vi ikkoa

ČEĆĆĈ Siemenkynä, yksittäispakattu pahvikoteloon

100 kpl 250 kpl 500 kpl 1000 kpl

2,30 2,06 1,84 1,67

s isä l tää  1- väripa inatuksen, Aloi tuskulu 60,00/väri

Li säväri t/kpl

0,58 0,38 0,34 0,32

Toimitusa ika  noin 2 vi ikkoa

29001 SIEMENKYNÄ, YKSITTÄIN PAHVIKOTELOSSA
100 kpl      250 kpl      500 kpl      1000 kpl
2,30          2,06           1,84           1,67
sisältää 1- väripainatuksen, Aloituskulu 60,00/väri
Lisävärit/kpl
0,58          0,38           0,34           0,32
Toimitusaika noin 2 viikkoa

29001 SIEMENKYNÄ, ILMAN PAHVIKOTELOA
100 kpl      250 kpl      500 kpl      1000 kpl
1,84          1,52           1,40           1,31
sisältää 1- väripainatuksen, Aloituskulu 60,00/väri
Lisävärit/kpl
0,58          0,38           0,34           0,32
Toimitusaika noin 2 viikkoa
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