
• 2λιτρα καθαρά πράσινα (για την αποφυγή της ανάπτυξης αλγών) μπουκάλια σόδας 
(μην χρησιμοποιήσετε μικρά μπουκάλια) με καπάκι (τα μπουκάλια σόδας είναι φτηνά και 
επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να έχει το δικό του «κατοικίδιο φυτό»)

• υδροπονικό θρεπτικό διάλυμα

• Τσόχα ή βαμβάκι είναι το καλύτερο για αυτό  

• ίνες καρύδας 700 g/μπουκάλι ως μέσω ανάπτυξης

• 700 – 1000 ml νερό (αφήστε το στάσιμο όλη τη νύχτα για να εξατμιστεί το χλώριο)

• θρεπτικά συστατικά (GH Flora Grow)

• ψαλίδια και μαρκαδόρους για τσόχα/βαμβάκι

• φυτά ή σπόροι μαρουλιού (Για αυτό το πείραμα, καλύτερα να επιλέξετε ένα γρήγορα 
αναπτυσσόμενο, φυλλώδες λαχανικό, όπως το μαρούλι).

ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΗΠΟΙ 3-6

Όλη η τάξη

1-2 ώρες για 
φύτευση

ΚΗΠΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Κατασκευάστε έναν οικονομικό υδροπονικό κήπο με αναποδογυρισμένα μπουκάλια 
σόδας.

Ενθαρρύνεται τη σύνδεση των νέων παιδιών με τη φύση και το να μάθουν περισσότερα 
για την οικολογία και από που προέρχεται η τροφή τους.

Να μάθουν για τον πλήρη κύκλο ζωής ενός φυτού, από τη βλάστηση σε φυντάνι και σε 
ανεπτυγμένο φυτό, όλο το δρόμο ως τη συγκομιδή.

Να μάθουν πως η σωστή διατροφή, το νερό και το φως βοηθάνε ένα φυτό να μεγαλώσει. 



α) Πάρτε τα 2λιτρα μπουκάλια και σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από αυτά, ακριβώς στο 
σημείο που τελειώνει η καμπύλη και το μπουκάλι εκτείνεται σε ευθεία γραμμή. Είναι 
σημαντικό να σχεδιάσετε τη γραμμή κάτω από τη καμπυλωτή περιοχή, ώστε να έχετε 
αρκετό χώρο για την ανάπτυξη του φυτού σας! Έπειτα, κόψτε το μπουκάλι, όσο το 
δυνατόν πιο ίσια! Το επάνω μέρος είναι το σημείο που θα μπει το μέσο ανάπτυξης και ο 
σπόρος, και το κάτω μέρος φιλοξενεί το νερό και το θρεπτικό μίγμα. 

β) Ας προετοιμάσουμε το νερό. Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα μίξης των θρεπτικών 
ουσιών, στο πίσω μέρος του μπουκαλιού σας με τα θρεπτικά συστατικά. Αυτό θα σας 
δώσει την ακριβή ποσότητα μίξης για το σύστημά σας. Αφού προετοιμάσετε το νερό σας, 
αδειάστε το στο 2λιτρο μπουκάλι σας, μέχρι το σημείο όπου ακουμπάει το καπάκι, έπειτα 
προχωρήστε στο επόμενο βήμα! 

γ) Προσθέστε Φυτίλι και Μέσα Ανάπτυξης. Πάρτε το φυτίλι σας και περάστε το από το 
στόμιο του 2λιτρου μπουκαλιού.

  

Τραβήξτε το περίπου ως τα 2/3 του ύψους της μικρότερης περιοχής ανάπτυξης. Πρέπει 
να είναι αρκετά ψηλό, έτσι ώστε όταν οι σπόροι βλαστήσουν, οι ρίζες δεν θα χρειάζεται 
να ταξιδέψουν μακριά για να φτάσουν στην περιοχή του φυτιλιού (εκεί όπου το μέσο 
ανάπτυξης είναι νωπό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά).

Κρατήστε με το δάχτυλό σας την άκρη του φιτιλιού μέσα στην ανοιχτή κοιλότητα που 
έχει δημιουργηθεί από την κορυφή του μπουκαλιού, ενώ γεμίζεται την κοιλότητα με ίνες 
καρύδας. 
Κάντε με τα δάχτυλά σας ένα μικρό βαθούλωμα στο μέσο φύτευσης και τοποθετήστε 
στην τρύπα 3-4 σπόρους.  
Σταθεροποιήστε τις ίνες καρύδας γύρω από τις ρίζες για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα 
των φυντανιών. 
Φωλιάστε την κορυφή του μπουκαλιού στον πάτο ώστε το βαμβακερό φυτίλι να φτάνει 
ως το διάλυμα. 
Να ελέγχετε τη μονάδα συχνά και να ξαναγεμίζετε τον πάτο με υδροπονικό διάλυμα, 
όποτε χρειάζεται, σηκώνοντας προσεκτικά το φυτό και αδειάζοντας το διάλυμα στον 
πάτο του μπουκαλιού.

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Τοποθετήστε τα μπουκάλια σας σε ένα σημείο με όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό 
φως. Το ιδανικό είναι ένας χώρος που έχει 
φως τουλάχιστον έξι ώρες την ημέρα. 
Η φροντίδα του 2λιτρου Κήπου σας είναι 
απλή. 

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 
εξασφαλίζετε ότι διατηρείτε το νερό 
στο σωστό επίπεδο. Καθώς το φυτό σας 
μεγαλώνει, θα ρουφάει νερό και θρεπτικά 
συστατικά, έτσι να έχετε έτοιμο λίγο σωστά 
προετοιμασμένο θρεπτικό μίγμα, για να 
συμπληρώνετε μέχρι τα κανονικά επίπεδα, 
όταν η δεξαμενή αδειάζει. 

Το τέλος: Βάλτε τα παιδιά σας να κόψουν τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού και να 
αφήσουν τα μικρότερα, τα λιγότερο ανεπτυγμένα φύλλα, για να μεγαλώσουν. Μπορείτε  
να συνεχίσετε τη συγκομιδή ξανά και ξανά, τουλάχιστον για ένα μήνα, χρησιμοποιώντας 
αυτή τη μέθοδο!

Οι Ανάγκες του Φυτού 
Όταν θα προετοιμάζετε τον εσωτερικό υδροπονικό σας κήπο, εξηγήστε τις παρακάτω 
αρχές: 

Νερό: Το νερό απαιτείται για τη φωτοσύνθεση (παραγωγή τροφής) και τη διαπνοή (την 
εξάτμιση του νερού από τα φύλλα στον αέρα, που δροσίζει το φυτό και δημιουργεί 
πίεση για τη μετακίνηση του νερού από τις ρίζες προς τα φύλλα), βοηθάει επίσης στην 
απορρόφηση κάποιων θρεπτικών συστατικών.

Αέρας: Τα φυτά χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξυγόνο (O2) κατά τη 
φωτοσύνθεση. Οι άνθρωποι παρέχουν διοξείδιο του άνθρακα μέσω της εκπνοής. 

Φως: Τα φυτά φυλακίζουν την ενέργεια του φωτός και τη χρησιμοποιούν στη φωτοσύνθεση, 
τη διαδικασία με την οποία τα φυτά φτιάχνουν τροφή. 

Θρεπτικά συστατικά: Τα φυτά χρειάζονται ορισμένα μεταλλικά στοιχεία για τη σωστή 
βιολογική λειτουργία και ανάπτυξη. Τα θρεπτικά συστατικά υπάρχουν στη φύση, στο 
έδαφος της Γης, ως ένα βιοπροϊόν της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, ή μπορούν να 
προστεθούν με την εφαρμογή λιπασμάτων.
(Το λίπασμα αναφέρεται μερικές φορές ως “τροφή των φυτών”, αλλά επειδή τα φυτά 
φτιάχνουν τη δική τους τροφή μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, το λίπασμα 
μπορεί να συγκριθεί πιο συγκεκριμένα με μια πολυβιταμίνη). 

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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Μέσα ανάπτυξης: Τα φυτά χρειάζεται να αναπτυχθούν κάπου. Στη Γη, οι περισσότερες 
καλλιέργειες αναπτύσσονται στο χώμα.  
Οι επιστήμονες πειραματίζονται με διάφορα μέσα, όπως τζελ και μίγματα χωρίς χώμα, 
μαζί με τεχνικές όπως η υδροπονία, για να φτιάξουν μια αποτελεσματική εναλλακτική του 
χώματος. 
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