KOKEDAMA
MED PLANTE
PIXIE PASNINGSGUIDE

KOKEDAMA BESKRIVELSE

KOKEDAMAENS OPBYGNING

Kokedama fra TagTomat giver dig mulighed for at installere en svævende have i
dit vindue. Moskuglerne på snor har et æstetisk og elegant udtryk, og de kan let
opsættes som hængende have i vinduet, hvor det ellers ikke er muligt at placere
sine planter. Kokedama er særlig velegnet til tørketålende planter som aloe vera
eller timian, og i vinterhalvåret kan hyacinter og orkideer bidrage med farve og
duft. Kokedama fremstår flot alene, men kan også sammensættes med andre af
TagTomats produkter, som fx køkkenkasser og plantekasser, der kan findes på
hjemmesiden www.tagtomat.dk/butik
Placeres Kokedamaen over plantekasser, vil det overskydende vand dryppe på
planterne nedenunder og give en flot effekt og oplevelsesværdi.

Snor

Vanding

Når Kokedamaen føles let, er det tid til vanding. Dette kontrolleres 2 gange om
ugen i sommerhalvåret og 1 gang om ugen i vinterhalvåret. Kokedamaen er koblet
på snoren vha. en krog i mosbolden, så den er let at afmontere. Den placeres i en
balje med vand i 20-30 minutter, eller til den føles tung. Derefter hænges den til
afdrypning over en vask eller beholder, hvorefter den hænges tilbage på plads i
vinduet.

Plante

Kokedama med automatisk vanding
Placeres Kokedamaerne over plantekasser, kan de kobles til det automatiske
vandingssystem, og manuel vanding bliver overflødig. Den automatiske vanding kan
bestå af drypvanding, som kobles på en timer.

Krog

Vedligehold
Mos

Vokser planten sig for stor til mosbolden, skilles den forsigtigt ad, så rødderne ikke
beskadiges, og planten genbruges i en ny mosbold. Se hvordan på www.tagtomat.
dk/category/guides-2/
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Kokedama uden automatisk vanding

VÆR SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ

•

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

•

Vi anbefaler at fortsætte med at anvende
spreder eller svag stråle i den efterfølgende
vanding, og at vande om aftenen, når solen er
gået ned, eller på dage, hvor det er overskyet.

•

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

