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DINE PLANTER FORTJENER SELVANDING LAVET
AF GENBRUGSGULD

KØKKENKASSENS OPBYGNING

Udendørs

De selvvandende køkkenkasser fra TagTomat
forlænger dine planters liv og gør vandingen
lettere. Kasserne, der er lavet af træ fra
møbelindustrien, som normalt bliver
kasseret, og af genbrugte isbokse, vandes
ikke så ofte som almindelige potteplanter; de
er velegnede til sommerblomster på altanen,
krydderurter ud for køkkenvinduet eller
frodige, grønne facader. Køkkenkasserne
kan opsættes direkte på muren med
beslag, anvendes som selvvandende
altankasser eller kombineres med andre af
TagTomats produkter som fx Plantestativ
eller Plantekassemodul, der kan findes på
hjemmesiden www.tagtomat.dk/butik.
Køkkenkassen kan desuden anvendes som
almindelig altankasse, uden selvvanding,
ved at fylde isboksen med jord og plante
direkte i boksen. I bunden lægges et drænlag
af vækst-ler, som både ilter og holder på
vand og næring. Der bores overløbshuller
nederst i begge ender lige over drænlaget, så
planterne ikke drukner.
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Indendørs

De selvvandende køkkenkasser fra TagTomat
forlænger dine krydderurters liv og gør
vandingen lettere. Kasserne, der er lavet af
træ fra møbelindustrien, som normalt bliver
kasseret, og af genbrugte isbokse, vandes
ikke så meget som almindelige potteplanter
og kan anvendes alle steder i hjemmet,
om det er til krydderurter i køkkenet,
prydplanter i stuen eller luftrensende
planter på kontoret. Køkkenkasserne kan
stilles på borde og i vindueskarme, opsættes
direkte på væggen med beslag for at spare
plads, eller de kan kombineres med andre
af TagTomats produkter som fx Plantestativ
eller Plantekassemodul, der kan findes på
hjemmesiden www.tagtomat.dk/butik.
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Til venstre ses køkkenkassen med potter og vandreseovoir. Til højre ses køkkenkassen, som
almindelig altankasse med drænhuller.

1.

Vandreservoir

2.

Væge

3.

Overløbshul

4.

Jord

5.

Drænlag af vækstler
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Vanding de første 4 uger
For at sikre at planterne og selvvandingssystemet kommer ordentlig i gang, er det vigtigt at jorden
i potten vandes igennem ved opstart. Det anbefales at placere potterne i en balje med vand i en
halv times tid, så de bliver gennemvædet og klar til at suge til sig fra reservoiret. Derefter fyldes
vandreservoiret, hvilket gentages efter behov.

Vanding efterfølgende

Udendørs
Når køkkenkassen anvendes udendørs, skal der bores overløbshuller ca. 5 cm fra isboksens bund i
begge ender, sådan at de placeres ved underkanten af de hængende potter. Overløbshullerne sikrer,
at overskydende vand kan løbe fra, og planterne ikke drukner. Vandreservoiret kan indeholde helt
op til 5 liter vand, men husk kun at fylde ca. 2 liter i, til vandet når undersiden af potterne. Det er
kun nødvendigt at fylde det ca. 1 gang om ugen, afhængigt af årstid og vejrforhold. I varme og tørre
perioder kan der være behov for vanding 2 gange om ugen; men om efteråret, når regnen intensiveres,
vandes mindre, og vi anbefaler at lade reservoiret løbe næsten tør for vand, før det fyldes. I
vinterperioden, når frosten kommer og planterne går i dvale, vandes ikke.
Vand først jorden
Stik en finger 1 cm ned i jorden, og mærk efter, om den er tør; er den det, bør der vandes fra oven.
Står køkkenkassen i direkte sol, anbefaler vi at vande på overskyede dage eller om aftenen, når
solen er gået ned, og at undgå vand direkte på planterne.
Fyld derefter reservoiret
Løft den ene potte, og tilfør vandet gennem det hul, den sad i. Reservoiret er fyldt, når vandet
løber ud af overløbshullerne. Om efteråret vandes kun efter behov, afhængigt af nedbør, og i
vinterperioden, når frosten kommer, vandes ikke.

Indendørs
Vandreservoiret kan indeholde helt op til 5 liter vand, men husk kun at fylde ca. 2 liter i, til vandet
når undersiden af potterne. Det er kun nødvendigt at fylde det ca. 1 gang om ugen, afhængigt af
plantevalg, årstid og soleksponering. I varme sommerperioder kan der være behov for vanding 2
gange om ugen, men om efteråret og i vinterperioden, hvor dagslyset aftager, vandes mindre og kun
efter behov. I vinterhalvåret anbefaler vi at lade reservoiret løbe næsten tørt for vand, før det fyldes.
Vand først jorden
Stik en finger 1 cm ned i jorden, og mærk efter, om den er tør; er den det, bør der vandes
fra oven. Står køkkenkassen i direkte sol, anbefaler vi at vande på overskyede dage eller om
aftenen, når solen er gået ned, og at undgå vand direkte på planterne.

Fyld derefter reservoiret
Løft den ene potte, og tilfør vandet gennem det hul, den sad i. Reservoiret er fyldt, når vandet
løber ud af overløbshullerne. Om efteråret vandes kun efter behov, afhængigt af nedbør, og i
vinterperioden, når frosten kommer, vandes ikke.
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Tømning af vandreservoiret
Udendørs
I frostvejr bør reservoiret være tømt for vand for at undgå frostskader på planterødderne. Reservoiret
tømmes ved presse plastboksen ud fra kassens åbne bund, tage potterne op, fjerne låget og hælde
det overskydende vand ud. Reservoiret tømmes løbende gennem vinteren, når der ikke er risiko for
hård frost. En anden mulighed er at fjerne isboksen og efterlade låget til at holde på potterne, uden
reservoiret. Boksen sættes tilbage på plads i foråret, når risikoen for frost er ovre.
Indendørs
Er der for meget vand i reservoiret, kan det udtages ved at presse isboksen ud fra trækassens åbne
bund, tage potterne op, fjerne låget og hælde det overskydende vand ud.

Udskiftning af jord og væge

Hvert forår kontrolleres, om planteroden er ved at vokse sig ud af potten; er den det, kan roden
reduceres og plantes tilbage i de selvvandende køkkenkasser. Er der behov for det, anbefaler vi at
udskifte vægen i samme omgang. Forbliver jorden tør - til trods for et fyldt reservoir - eller er vægen
ved at gå i opløsning, skal den udskiftes.

Tag forsigtigt planten med jord og rodklump op af potten og fjern den gamle væge. Børst det jord
af, der kan lade sig gøre uden at beskadige rødderne. Er rodnettet meget kompakt, eller vokser det i
cirkler, bør det brækkes let før plantning for at forbedre væksten. Den nye væge føres gennem hullet
i pottens bund og trækkes op til kanten, hvorefter plantes sættes tilbage i potten med ny jord. Det er
vigtigt at vægen forbliver langs kanten og at jorden trykkes let, så der skabes kontakt til vægen.
Lav din egen genbrugsvæge ved at klippe en brugt karklud eller et gammelt viskestykke i strimler på
ca. 2x25 cm. Anvendes et viskestykke vil vægen, nedbrydes den hurtigere end ved brug af karklud.
Hos TagTomat bruger vi universalklude med majsfibre, som er fri for mikroplast.
Udendørs
Vi bruger Champost Planteskolejord, som har god struktur og sugeevne. Champost Planteskolejord
kan købes i sæk eller bigbag på www.tagtomat.dk/butik

Indendørs
Vi bruger Champost Pottemuld, som er velegnet til indendørs brug, idet den har en god sugeevne og
ikke tiltrækker fluer og sørgemyg.

Gødning

Det er ikke nødvendigt at gøde det første år, da jorden stadig indeholder mange
næringsstoffer. Derefter anbefaler vi at anvende den flydende organiske gødning GD12, som er
udenkonserveringsmidler og baseret på fiskeben, melasse og tangmel. Gødningen opblandes i vand og
tilføres på jorden med spreder 1-2 gange om ugen i vækstsæsonen.

Renhold

Isboksen kan udtages ved at presse den ud fra trækassens åbne bund, og den vaskes let med vand og
sæbe. Desuden kan den gå i opvaskemaskinen, da den er godkendt til madvarer. Undgå at skylle jord
ud i vasken, da den kan stoppe til; vi anbefaler at hælde vand med jord udendørs eller i toilettet.
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Vær særligt opmærksom på
•
•
•
•
•

Udendørs

PasningsGuiden er kun vejledende, og vanding er meget afhængigt af vejret, placeringen og
planternes egenskaber. For at kunne vurdere hvor ofte der skal vandes, er det derfor vigtigt
at observere planterne og at lære den selvvandende køkkenkasse at kende.
Jorden må aldrig tørre så meget ud, at den slipper kanterne i potten. Sker dette alligevel,
gennemvædes jorden gentagne gange for igen at få selvvandingssystemet til at fungere.

Forår

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

Efterår

Vanding

4 gange om
måneden.

Tømning

Reservoir sættes
på plads, når
risiko for frost er
ovre.

Reservoiret
fjernes inden hård
frost.

Udskiftning
af jord og
væge

Kontrol af
planterod og
væge. Udskiftning
efter behov.

Kontrol af
planterod og
væge. Udskiftning
efter behov.

Gødning vælg forår
eller efterår

Fortyndet
flydende gødning
tilføres 4-8 gange
om måneden.

Gødningsforholdet er afhængigt af plantevalget og bør altid tilpasses de planter, der står i
potten.
Ønsker man ikke selv at passe køkkenkassen, tilbyder TagTomat skræddersyede
driftsaftaler.

Sommer
4 gange om
måneden.
8 gange i varme,
tørre perioder
uden nedbør.

Fortyndet
flydende gødning
tilføres 4-8 gange
om måneden.

Kun efter behov

Vinter
Der vandes ikke.

Fortyndet
flydende gødning
tilføres efter
behov.

Køkkenkasse med: tomater, mynte og basilikum.
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Indendørs

Forår
Vanding

4 gange om
måneden.

Udskiftning af
jord og væge

Kontrol af
planterod og væge.
Udskiftning efter
behov.

Gødning

Fortyndet flydende
gødning tilføres
4-8 gange om
måneden.

Sommer

Efterår

4 gange om
måneden.
8 gange i varme,
tørre perioder.

Kun efter behov

Fortyndet flydende
gødning tilføres
4-8 gange om
måneden.

Fortyndet flydende
gødning tilføres
efter behov.

Vinter
Kun efter behov.

Køkkenkasse på møbel med stativ og selvvandende pumpesystem.
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