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Crystal soil / Självbevattningspärlor – Bruksanvisning
Här hittar du all information du behöver gällande hur man använder självbevattningspärlorna för att uppnå allra bästa
resultat. Observera att dessa pärlor inte är giftiga samt att de kan användas både inom- och utomhus.
Är du intresserad av denna smarta lösning för att slippa vattna lika ofta? Köp våra smarta Crystal soil kulor

Steg för steg beskrivning hur du använder Crystal soil
1.
2.

3.

4.

Bland de små kulorna med jorden som du ska använda för att plantera (Har du redan planterat? Gå till steg
steg 3).
När pärlorna är blandade med jorden kan du plantera dina växter precis som vanligt MEN tänk på att vid
plantering:
o I kruka – Kom ihåg att du inte ska fylla hela krukan med jord eftersom att pärlorna expanderar när
de bliver blöta. Vi rekommenderar att du har ca 7-10 cm upp till krukans kant.
o Direkt i jorden – Fungerar utmärkt att använda vid exempelvis trädplantering
För dig som redan har planterat kan du försiktigt göra små hål ned längs rötterna, ta bort lite jord och hälla på
pärlor ner, därefter täcker du pärlorna med jord. Var uppmärksam på om du har planerat i en kruka så se till
att du har lite marginal till krukans kant ca 4 cm.
Efter plantering, vattna växterna precis som du brukar göra. Crystal Soil kommer nu att absorbera vattnet och
expandera, därefter kommer de sakta att avge vatten vilket medför att växtens rötter sakta får ett flöde med
vatten. Självklart absorberar de regnvattnet på samma sätt.

VIKTIGT!!! – Häll inte kulorna i avloppet eftersom att de kan medföra stopp när de expanderar. Skulle det dock råka
ske att du råkar få ner några kulor i avloppet, häll i rikligt med bordssalt och låt det stå en timme så ska
självbevattningspärlorna upplösas.
Snabbfakta om Crystal soil:
 Är inte giftiga
 Lång hållbarhet – De kan användas i ca 2 år utan att bytas ut.
 Kan användas inom- och utomhus
 Du sparar pengar på att slippa vattna eftersom att kulorna på ett effektivt sätt använder sig av regnvattnet.
 De växer sig ca 400 gånger så stora.
 1 brev räcker till ca 2 x 10 liters krukor
 Ska INTE slängas i avloppet
Har du läst igenom bruksanvisningen men är fortfarande osäker på hur du ska använda självbevattningspärlorna?
Kontakta oss gärna på info@gemmas.se så hjälper vi dig att komma vidare.

