
Hos TagTomat laver vi vores egne selvvandende

plantekasser af materialer vi finder i vores hverdag

eller i det lokale byggemarked. Vi har cirka 35 plan

tekasser stående på taget af vores skraldeskur. Du

vil snart kunne købe Plantekassekits via webshop.

Hvad kan du dyrke

I kan dyrke alt fra tomater til salat og radiser. Kryd

derurter er et hit, og selv gulerødder bliver også go

de, men ikke så lange, da der kun er cirka 10cm

jord i kasserne.

I dette eksempel skal du bruge:

• 1 Murerbalje 65 liter

• 1 ½ flamingokasse (af de små ca. 20x30x16cm)

• 2 1½liters bløde sodavandsflasker

• 1 40liters pose med jord

• 1 bor til drænhuller

• 1 hobbykniv

• Frø og planter til at så ud

Kapillærkasser og vanding

Kapillærkasserne (det hedder de selvvandende

plantekasser) skal vandes cirka en gang om ugen

når det er varmt, men det afhænger helt af vejret.

Videoguides på hjemmeside

På vores hjemmeside har vi lagt videoguides ind til

hvordan du laver plantekassen selv. Scan QRkode,

eller besøg www.tagtomat.dk/guides
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Byg din egen selvvandende plantekasse
Sådan gør du pr. 21. marts 2015:

1. Placer flamingokasserne i murerbaljen

2. Skær hul til de to flaske og tilpas deres højde

3. Skær tre Aformede slidser i bunden af hver fla

ske og fyld flaskerne med jord.

4. Bor et par huller i kassen til overløb ca. 20cm fra

bunden.
5. Ryst posen og skær to huller i bunden af posen så

det passer med flaskernes placering.

6. Skær posen op cirka 5cm fra kanten, og sørg for

at jorden er fugtig.

7. Plant nu plantekassen til, og fyld den først med

vand når den står på sin plads.




