
Eko stuprör argumentation
Inledning: Är du trött på att vattna dina blommor? 
Klart du är, då har jag lösningen just för dig. Uppfin-
ningen består av stuprör, krukor och en slags pump som 
kan pumpa vatten till blommorna utan någon elektrici-
tet. Idén bakom uppfinningen var att det kan vara svårt 
att odla i sina lägenheter. Då det sällan  finns tillräckligt 
med plats, så nu kan man med denna uppfinningen 
odla på en mindre yta.

Tes: Jag tycker att denna produkt är bra på alla sätt. Den tar inte upp så mycket plats, eftersom man har den 
längs balkongen. Man har bra möjligheter att odla sina växter. Den är relativt lätt att bygga ihop och trans-
portera. Produkten är också bra för att du sliper vattna dina blommor varje dag. Så det gör inget om du 
glömmer bort att vattna eftersom vattningen sker auotomatiskt  . Den blir nog inte heller så dyr att köpa. Men 
även om den blir det, så tycker jag att den är värd det. Jag tycker också att det skulle vara bra att ha extra plats 
att odla på. För om man bor i stad och inte har någon plats någon odla på, så tycker jag att det skulle vara 
trevligt om man kanske har lite plats till att odla lite tomater eller kanske jordgubbar.

Beskrivning:  Produkten fungerar på följande sätt: när det 
regnar så samlas vattnet i en tunna, som sedan leds till en 
vädur pump. Denna pump är miljövänlig, eftersom den 
inte behöver något bränsle. Det ända som behövs för att 
pumpen ska fungera är en luftklocka, ventiler och rör. 
Den pumpar up vatten till växterna, sedan rinner vatt-
net till (om man har) växter inomhus till dom och sedan 
tillbaks till tunnan. På det sättet så behöver man nästan 
aldrig vattna blommorna, så länge det kommer regn 
regelbundet. Om man då har en tunna eller någon slags 
behållare så kan man fylla på vatten i den om man vet 
att det inte kommer att regna på länge. Man skulle också 
kunna ha någon slags nivåmätare på tunnan/behållaren så 
att man kan kolla då och då om vattennivån är för låg och 
om man behöver fylla på vatten.

Argumentation: Varför ska du då köpa  denna produkt? Produkten Eko-stuprör har många möjligheter. 
Produkten är bra för den är lätt att transportera och sätta ihop, den är bra för det är en ekologisk odlings-
möjlighet. Det är då väldigt bra så slipper man använda onödiga besprutningar. Den kan försörja en stor  
odlingsyta, eftersom den kan vattna blommor även inomhus. Den vattnar dina växter även när du inte ens 
är hemma, så du slipper oroa dig över att blommorna ska torka ut eller dö. Eller om du har tillexempel ett 
sommarhus som du inte är i så ofta så kan du få dina blommor vattnade utan att du ens är där. Pumpen 
som  följer med är en miljö vänlig vädurs pump som inte behöver bränsle.  



Uppfinningen är också bra för 
att om man bor i en lägenhet i ett 
hyreshus med många våningar, så 
kan man göra så att rören går ner 
till de som bor under. Då utnyttjas  
vattnet så att alla som har uppfin-
ningen installerad i lägenheten 
får sin automatiska vattning.  Det 
enda som behövs för att driva den 
är strömmande vatten och några 
få tillbehör. Vissa personer kanske 
tycker det blir lite dyrt, kanske bara 
onödigt med denna uppfinning. Alla 
kanske inte vill ha några blommor 
eller bara inte vill lägga pengar på 
sådant. Jag vet inte hur dyr den kan 
bli. Gillar  man verkligen inte att ha 
växter i sitt hem, så ska man nog inte 
skaffa denna uppfinning. En svaghet 
med denna uppfinning är att om det 
inte regnar under en längre tid. Då 
kommer vattnet ta slut och då dör 
blommorna. Den kan också vara 
jobbig att installera om man är lite 
äldre. Den vara jobbig att städa ur 
om det kommer in för mycket skräp 
och löv. Den skulle även kunna an-
vändas som räcke på balkongen, för 
yterligaren ett användingsområde.

Slutsats: SÅ, du ska köpa denna produkt därför att den är miljövänlig, 
den tar inte upp så jätte mycket plats, den vattnar dina växter/blom-
mor automatiskt även när du inte ens är hemma eller om du har om 
du har ett sommarhus där det behöver vattnas även när du inte är där. 
Den är även enkel att transportera om man bor långt ifrån en stad/
samhälle. Den är nog gjord framför allt för dig som har balkong på 
lägenhet men den funkar att ha på vilket hus som helst. 

Så köp denna fantastiska produkt så slipper du någonsin att behöva 
oroa dig för att glömma vattna dina växter igen.
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