Lehdistötiedote – helmikuu 2020

Vesiviljely onnistuu nyt pienessäkin keittiössä!
Lähiruoka on trendikästä, mutta myös ekologisesti
ja taloudellisesti järkevää, puhumattakaan tuoreiden
kasvien ja yrttien terveysvaikutuksista. Nelson
Gardenin Harvy on jo innostanut monia kotiviljelyyn
ja seuraajansa, Harvy 3, saa multasormet syyhyämään vieläkin useammilla, sillä se on vaivatonta
sijoittaa pienempäänkin kotiin. Viljely kotona ei ole
koskaan ollut näin helppoa, Harvyn kanssa ei tarvita
aiempaa kokemusta, eikä multaa ja silti onnistunut
lopputulos on helposti saavutettavissa.
Itsekasvatetuista vihanneksista ja kukista voi nauttia ympäri
vuoden, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta, sillä viljely Harvylla
hoituu lähes itsestään. Multaa ei tarvita ja kastelun voi unohtaa. Harvy-hydroviljelyn aloittamiseen riittää, että aloituspakkauksen lisäksi on 10 minuuttia aikaa ja raikasta vettä.
Uudessa pienemmässä Harvyssa on paikat kolmelle kylvökapselille ja se on vain 39 cm pitkä, joten se on helppo sijoittaa
pieneenkin tilaan. Se mahtuu myös leveytensä puolesta useimmille ikkunalaudoille ja sen ajattoman kaunis muotoilu sopii
lähes kaikkiin sisustuksiin, sisällä ja ulkona.
Sisätiloissa ja varsinkin pimeään vuodenaikaan viljeltäessä
on tärkeää muistaa lisävalo. Siksi Nelson Garden on kehittänyt
39 cm pitkän, Harvy 3:een sopivan LED-valolistan, joka antaa
kasvaville taimille riittävästi valoa, kun sitä ei tule tarpeeksi
luonnosta. LED-valolista on helppoa kiinnittää ikkunaan, erikseen myytävien imukuppien avulla.
Harvyssa voi viljellä samanaikaisesti kolmea eri lajiketta,
tai vaikka vain yhtä suosikkilajiketta kolmena kappaleena.
Valmiina kylvökapseleina voi ostaa suosituimpia, ja erityisen
hyvin hydroviljelyyn soveltuvia lajikkeita, mutta kapseleita on
saatavilla myös tyhjinä, joihin voi lisätä lähes mitä tahansa
siemeniä.
Aloituspakkaus sisältää: viljelylaatikon, 6 esikylvettyä
kapselia ja kasviravinnetta. Esikylvetyt kapselit riittävät kahteen kertaan ja sisältävät ’Lollo Rossa’ -salaattia sekä ’Emily’
-basilikaa. Kasviravinne antaa kasveille kaiken niiden tarvitseman ravinteen.
Suositushinnat:
Harvy 3 aloituspakkaus 44,95 euroa.
LED-kasvivalaisin, 39 cm, 39,95 euroa.
Kapselit, 6 kpl, 5,95 euroa.
Kasviravinne 5,99 euroa.
Kasvivalaisimen ripustin, imukupit, 9,95 euroa.
Tuotteita on saatavilla hyvinvarustetuissa kodintavarataloissa
sekä verkkokaupoissa.

Uusi, pienempi Harvy 3 -hydroviljelylaatikko mahdollistaa
viljelyn kaikissa kodeissa ja pienissäkin keittiöissä.

Yllä vasemmalla: LED-valolista on helppo kiinnittää ikkunaan
Imukupeilla.
Yllä oikealla: Esikylvetyissä kapseleissa on siemenet valmiina,
mutta niitä on saatavilla myös tyhjinä kapseleina, joihin voi
lisätä omat suosikkisiemenet.

Lisätietoja Harvysta ja hydroponisesta viljelystä voit lukea
osoitteesta harvy.fi.
Kaipaatko lisätietoa, näytteitä tai palkintoja? Ota yhteyttä:
Emma Raunio, 050 5203 564, emma@perpr.fi
Nelson Garden tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman siemeniä, sipuleita sekä muita puutarhaharrastuksen pientarvikkeita. Valikoimaan kuuluvat
myös mm. työkalut, kasviravinteet ja -lannoitteet, käsineet sekä linnunruokintatuotteet. Yritys on markkinajohtaja omalla alallaan ja toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian maissa. Yrityksen logistiikkakeskus ja pääkonttori sijaitsee Tingsrydissä Etelä-Ruotsissa.

