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Selvvannende plantekasse
Et IDEELLT valg for gravplassen . To modeller for hhv gravsted og urnested.
tidsbesparende pga enklere vanning og sjeldnere vanningsbehov. rask påfylling av stort 
volum vann. Bedre vekstresultat. oSMOCOTE SIKRER NÆRING TIL VEKSTENE.

674270 Rektangulær plantekasse,
Mål: 51 x 39 x 21 cm. Jord 16 liter / Vann 11 liter

674273 Halvmåne plantekasse (for urne). 
Mål: 28 x 26 x 21 cm. Jord 10 liter / Vann  5 liter

620481 Osmocote gjødseltabletter 
virkningstid 3-4 mnd, pk a 10 stk

620482 Osmocote gjødseltabletter 
virkningstid 3-4 mnd, pk a 20 stk

NYHETSelvvanningskasser for nedgravning.
Finnes i flere størrelser. Ideell for gravsteder, langs husveggen for 
planter i drivhus. Produsert i resirkulert materiale. Kantene gir en fin 
overgang mellom bed og gressplen.

Prinsipp:
Todelte kasser der man planter i den øverste og fyller vann i den neder-
ste. Vannet trekker opp gjennom veker. Dette kalles kapillærvanning.

TIPS
– Hvis det er leirgrunn, grav ca. 15 cm dypere enn selve kassen. Fyll så
 opp med singel eller lecakuler, og plasser kassen oppå dette laget.
 Dette gir god drenering hvis det skulle regne mye, og vannet
 trenger et sted å renne ut.
–  Plasser kassen på en slik dybde at den øverste kanten går i flukt med
 gress-plenen rundt. Da unngår man skader fra gressklipper.
–  Bruk langtidsgjødsel i jorda. Da vil blomstene vil bli vesentlig
 kraftigere og frodigere.
– Plante tett for å unngå ugress

Osmocote exact gjødelstabletter
- Med Osmocote kan du gi svært riktig dosering på en enkel måte. 
- De er enkle å skyve ned i vekstmediet. 
- Egner seg til planter i krukker og hengeplanter i ampler.
- Tilstrekkelig gjødsel gjennom hele vekstsesongen.
- Produsert med et vannløselig limsystem. 
- Etter anbringelse oppløses tablettene i løse granulater. 
- Avgir næring til plantene avhengig av temperatur og vann.


