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Stell
Vannkasse


8-10 cm

Bakkeplan


Sokkel

(Se også forsiden)

Singel 6-8 mm
(ved leire 0-8 mm (subbus))





Montering

1. Snu vannkassen opp ned. Merk av på
bakken ca 5 cm fremfor gravsokkelen.
2. Grav hullet ca 10 cm dypere og
bredere enn vannkassen.
3. Legg drenerende materiale (singel 6-8 mm) i
bunnen av hullet, ca 10 cm. (Ved mye
leireinnhold i jorden, ca 20 cm)
4. Plasser vannkassen i hullet. Kontroller at
overkanten på vannkassen har samme nivå
som bakken, ellers juster dette.
5. Fyll på med grus rundt vannkassen til opp over
dreneringshullene. Fyll deretter med matjord opp
til kanten.
6. Plasser sugefilten igjennom sporene i
bunnen av plantekassen. Kontroller at
endene er like lange på undersiden.
7. Fyll plantekassen med Hasselfors U-jord.
Plant vekstene med ca 10 – 20 cm
mellomrom.
8. Fyll vannkassen med vann. Plasser
plantekassen i vannkassen. Gjennomvann
plantekassen skikkelig!




Benytt Hasselfors U-jord. Det er veldig viktig
at jorden er drenerende og har god evne til å
fordele fuktighet. Luk aldri i kassen!
Plasser plantene med 10 – 20 cm
mellomrom.
Vann kun i vannkassen.
Kontroller vann-nivå regelmessig ca 1 – 2
ganger per måned. Oftere ved tørke og på
slutten av sommeren.
Ved uttørking, fyll vannkassen og
gjennomvann jorden skikkelig.
Brett opp sugefilten ved langvarig regn, eller
ved høstplanting av løk.
Vann og jord kan stå over vinteren.
Om våren, øs ut gammelt vann og bytt
plantejord. Sugefilten byttes minst hvert
andre år.

Hasselfors U-jord


Utviklet for å motstå uttørkning, og for å kvitte
seg med overskuddsvann under perioder
med mye regn.
 Innblandingen av blokktorv, bark og
peatnuggets, gjør at jorden ikke synker
sammen.
 Kraftig gjødsel med i hovedsak
langtidsvirkende naturgjødsel,
gir en jevn næringstilførsel, som
oftest holder hele sommeren.
 Inneholder også ekstra reserver
på mikronæringssiden.

