
KOMBINATIONSMØBEL 
MED INDBYGGET 

PLANTEKASSE
PIXIE PASNINGSGUIDE



ÅRSHJUL 

Vanding 
pr måned

Arbejdsopgaver

2 - 4

Forår

2-4  
4-8 i varme eller 
tørre perioder 
uden nedbør.

Sommer

Kun efter behov. 

Efterår

Kun ovenvanding 
efter behov. 

Vinter

Tømning af 
reservoir 

Aftapningshane 
lukkes, og 
reservoir fyldes, 
når risiko for frost 
er ovre.

Aftapningshanen 
åbnes inden frost.

Aftapningshanen 
forbliver åben 
sæsonen 
igennem.

Jordtilførsel På 2. år tilføres 
jord til lige under 
kanten af bedet.

Løbende 
jordtilførsel efter 
behov.

Løbende 
jordtilførsel efter 
behov.

Gødning 
Forår eller 
efterår 

Udlægning af 
jordforbedring.
Løbende tilførsel 
af gødning efter 
behov.

Løbende tilførsel 
af gødning efter 
behov.

Udlægning af 
jordforbedring.
Løbende tilførsel 
af gødning efter 
behov.

Renhold Reservoiret 
spules igennem, 
og vandflow 
kontrolleres.

Den selvvandende plantekasse med internt reservoir fra TagTomat kan indbygges i 
et kombinationsmøbel, hvor klatreplanter vokser ud af siden. For at udnytte pladsen 
bedst muligt, skjuler en lang bænk bedet med jord og det praktiske opbevaringsrum. 
Kombinationsmøblet omdanner dit bed til en hyggelig siddeplads omgivet af 
frodige planter. Møblet kan indgå i indretningen af altanen, terrassen, fortovet eller 
baggården.  

Champost Planteskolejord og Jordforbedring kan anskaffes på www.tagtomat.dk/butik

Dette er en PixiePasningsGuide; for uddybende vejledning henvises til www.tagtomat.
dk/pasningsguide.

Vanding
Vandreservoiret fyldes ca. 1 gang om ugen, afhængigt af årstid og vejrforhold. I 
varme eller tørre perioder vandes 2 gange om ugen. Om efteråret og vinteren vandes 
kun fra oven, og reservoiret fyldes ikke.
Tilfør vandet via den sammenrullede vandingsslange i opbevaringsrummet, til det 
løber over. Reservoiret kan indeholde ca. 30 liter, svarende til 3-4 af de almindelige 
store, grønne vandkander.

Tømning af vandreservoir
I frostvejr tømmes reservoiret for vand. Aftapningshanen åbnes om efteråret, forbliver 
åben vinteren over og lukkes igen om foråret, når der ikke længere er risiko for hård 
frost.

Lugning
Opstår der uønsket plantevækst mellem brædderne i bænken, fjernes den.

Jordtilførsel
Jorden i bedet sætter sig med årene, og er der behov for det, kan brædder i bænken 
skrues af, og jord tilføres til lidt under kanten af bedet.  

Gødning 
Er der behov for det, kan brædder i bænken skrues af, og et 3-5 cm tykt lag 
Champost Jordforbedring kan udlægges i bedet, men højst én gang om året, enten om 
foråret eller om efteråret.

Renhold 
Hvert forår kontrolleres, at vandet kan løbe frit igennem systemet ved at åbne 
aftapningshanen og spule reservoiret med vandslange via vandingsrøret.

Vedligehold
Træet kan give sig over en årrække; derfor bør skruerne spændes efter. 
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VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

• PasningsGuiden er kun vejledende, og vanding er 
meget afhængigt af vejret, placeringen og plant-
ernes egenskaber. For at kunne vurdere hvor ofte 
der skal vandes, er det derfor vigtigt at observere 
planterne og at lære bedet at kende.

• Gødningsforholdet er afhængigt af plantevalget og bør 
altid tilpasses de planter, der står i bedet.

• Vi anbefaler at alle opgaver, der kræver adgang til bedet, 
udføres i samme omgang for at undgå at skulle skrue 
brædderne af og på for ofte.

• Vær opmærksom på ikke at skrue brædderne for dybt ind i 
træet, når de skrues på igen.

• AArbejdes der med bedet er det vigtigt at dække jorden 
grundigt til med fiberdugen, før brædderne skrues på 
plads igen, da den beskytter rødderne mod lys og sikrer, at 
planterne ikke vokser gennem brædderne i bænken.

• Ønsker man ikke selv at passe plantekassen, tilbyder 
TagTomat skræddersyede driftsaftaler.

• For yderligere information eller vejledning henvises til 
hjemmesiden www.tagtomat.dk


