
 

Brugsanvisning Selvvandingsperler 

Tillykke med dit køb af det nyeste indenfor selvvanding, der gør at du kan slippe for at vande helt så ofte. 
Polymer kuglerne kan både bruges til indendørs og udendørsplanter, og er ikke giftige. 
 
1) Bland de små kugler med jorden til dine planter. Hvis du allerede har plantet kan du forsigtigt lave små 
huller ned langs rødderne, eller fjerne lidt af jorden og hælde perlerne ned langs planterne, hvorefter du 
dækker dem til med jord. 
 
2) Husk ikke at fylde potten/krukken helt op med jord, da kuglerne udvider sig når de bliver våde, og ellers 
ikke kan være i krukken. Lad der være 7-10 cm fra jorden til pottekanten. 
 
3) Nu kan du plante blomster, træer, krydderier, planter eller buske i jorden, som du normalt ville have 
gjort.  
 
4) Vand planterne som du normalt ville have gjort. Forskellen er at de små kugler absorberer vandet du 
vander med (og også regnvand), så de udvider sig og afgiver herefter vandet langsomt til rødderne. Dette 
giver flottere blomster og bedre afkast fra afgrøder. 
 
OBS!!! Hæld ikke kuglerne i afløbet, da de kan stoppe det fordi de udvider sig. Hvis uheldet er ude og de 
alligevel kommer i vasken/afløbet skal du hælde rigeligt med køkkensalt på og lade det stå en time, så går 
kuglerne i opløsning. 
 
Fakta om vandkuglerne: 
Ikke giftige 
Lang holdbarhed. De kan i hvert fald suge vand 2 år, uden at blive udskiftet. 
Du sparer helt enormt på vandet, både fordi kuglerne holder på vandet, og fordi de bruger regnvandet. 
De vokser med ca. 400 gange. 1 brev rækker til 2x10 liters krukker.  
 
Du er altid velkommen på vores side www.gemmas.dk. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få alle 
nyheder før alle andre, få eksklusive tilbud og muligheder for at være med i sjove konkurrencer. Du kan 
tilmelde dig på vores side eller ved at klikke her: Tilmeld dig nyhedsbrev  
 
 
 
 
 
 
 

Fuglebækvej 3H - 2770 Kastrup - Danmark 
Tlf. 2612 5920 - info@gemmas.dk - www.gemmas.dk 

http://www.gemmas.dk/
http://www.gemmas.dk/shop/cms-nyhedsbrev.html
file://MIKALA/Users/Peter/Desktop/Webshop/Brugsanvisninger/Brugsanvisninger%20Word/www.gemmas.dk
http://www.gemmas.dk

