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Friskere, større og sterkere planter som får vann når de trenger det.

Ikke mer daglig vanning, systemet kan stå uten tilsyn i uker.

Alle våre systemer fungerer uten bruk av elektrisitet, pumper eller tidsur.

Et av verdens mest vannbesparende vekstsystemer.

Miljøvennelig - minimalt vannforbruk.

Kan brukes til å dyrke alle planter; spiselige eller prydplanter.

Fleksibelt og utvides enkelt på minutter

Velg ditt system, det er ingen grenser for størrelse eller 
oppsett.

Monter systemet med våre lett-forståelige instruksjoner.

Plant i pottene og vann manuelt noen dager for å utvikle 
røttene.

Bland vann og gjødsel i reservoaret. Systemet resirkulerer 
næringsløsningen, derfor trenger ikke pH og EC konstant 
overvåkning.

Etterfyll reservoar med vann, og næring (hvis nødvendig). 
Reservoaret trenger ikke å tømmes før det fylles opp igjen.

Høst en stor frisk avling

AutoPot-dyrking i 6 enkle steg.Fordeler med AutoPot vanningssystem
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AutoPot gjør dyrking enkelt.. Mindre jobb, større avling

Velkommen til Autopot

Fra drivhus i hagen til profesjonelle gartnerier; AutoPot gir resultater 

som overgår de fleste forventninger til et selvvanningssystem, uansett størrelse.

Takket være teknologien i AQUAvalve er AutoPot det eneste selvvanningssystemet 

som vanner hver plante etter dens individuelle behov.

Fordi systemet konsekvent dekker plantenes behov, vil gartnere som bruker AutoPot 

oppnå jevnere vekst og større avling.
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For mer informasjon om systemer og størrelser besøk autopot.co.uk 3
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AQUAvalve er en sentral enhet, og følger med alle systemene fra 
Autopot.
Tilkoblet reservoaret vil AQUAvalve kontrollere tilførselen av vann 
som blir gitt til plantene, uten bruk av elektrisitet, pumper eller tidsur.

Tyngdekraften gjør jobben.

Tilkoblet et reservoar åpner AQUAvalve-ventilen som fyller 
potteskålen med 20 mm vann, og stenger deretter ventilen. 
AQUAvalve åpner seg igjen når alt vannet er blitt absorbert av 
substratet. Dette gir plantenes rotsone en foretrukket tørr/våt-syklus.
AQUAvalve er en enkel og effektiv enhet som må behandles forsiktig. 
Hold AQUAvalve og potteskålen ren og fri for rusk, jord og annet som 
kan hindre ventilen å arbeide fritt, så vil den hjelpe deg å vanne 
plantene dine i mange år fremover. 

AQUAvalve har 12 mnd garanti.

Bruk en børste til å få vekk jord som sitter fast i potteskålene 
før pottene settes på plass. Dette vil sikre at potteskål og 
AQUAvalve holder seg ren og fri for substratrester.

Når reservoaret er fylt vil vann og 
gjødsel føres gjennom slanger til 
intaket (1) på AQUAvalve og videre 
til potteskålen.
Mens vannet i potteskålen stiger (2) 
er luft fanget i hovedkammeret som 
får flotøren til å ville stige.

Pottede planter vil begynner å absorbere 
vann og redusere vannivået (1).
Når vannivået synker vil det dannes et 
vakuum i hovedkammeret (2).
Dette vakuumet holder den innerste 
flotøren opp og holder ventilen stengt (3).

Når vannet i potteskålen er borte (1)
vil overflatespenningen brytes 
i løpet av 30 minutter.
Dette fører til at vannet som er fanget 
inne i hovedkammeret, og holder flotøren 
oppe og stengt
slipper vannet ut. Nå senkes flotøren (2) 
og ventilen for vanntilførsel åpnes (3).

Tips

Koble 6 og 16 mm slanger ved å dyppe enden av 
slangen i varmt vann før tilkobling, dette vil 
mykgjøre slangen og forenkler monteringen.
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Hvordan AQUAvalve fungerer
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Mens vannivået stiger i underskålen 
begynner 'topp-flotøren' å stige (1).
Dette frigjør luften fanget i hovedkammeret 
(2), som igjen får den innerste flotøren
til å stige og stenge av vanntilførselen (3). 
Vannivået er nå 20 mm.
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easy2GO er det ultimate ferievanningskit'et for glade, friske planter. 
Med AQUAvalve inkludert i settet vil easy2GO hjelpe deg å vanne 
plantene i flere uker med bare et plantebrett og reservoar.
easy2GO kan plasseres rett på et plantebrett sammen med plantene 
og vil fordele vann fra pottenes underside.
Til forskjell fra andre selvvanningssystemer, forsyner easy2GO 
plantene med optimale mengder vann etter plantenes behov - uten 
bruk av tidsur eller elektrisitet - forsikrer 
deg om at du kommer hjem til planter som stortrives.

easy2GO kan benyttes overalt; hjemme, veksthus, kontoret, 
balkongen, etc. og kan kobles sammen for å dekke vannbehovet for et 
større volum av planter.

easy2GO er et rimelig og fleksibelt system 
som settes opp i løpet av minutter og
inneholder alt som trengs for å koble til et 
reservoar av eget ønske.
Du trenger kun en vannbeholder som holder 
30 liter eller mer, og et flatt plantebrett
med minst 30 mm dybde.

For best resultat anbefaler vi mineralsk gjødsel. Bruk ikke organisk 
gjødsel, da disse har en tendens til å tette slanger og koblinger.

Plasser alltid easy2GO kit'et rett på plantebrettet, 
aldri rett på vanningsmatter.

For mer informasjon om easy2GO besøk autopot.co.uk

1 3

2 4

Tips

Bruk vateret på easy2GO for å sikre at plantebrettet er 
i vater.

Legg et lite lag med vaskede leirkuler eller tilsvarende 
i bunnen av hver potte for å øke dreneringsevnen.

Koble et reservoar til easy2GO kit 

Plasser easy2GO på et flatt plantebrett

Plasser pottene på plantebrettet

Fyll reservoaret med vann og gjødsel ved behov.

easy2GO Kit i 4 enkle steg
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1Pot-modulen er bestselger i UK og blir stadig mer populær rundt 
om i verden for sin enkelhet og fleksibilitet.

Uavhengig av substrat gjør 1Pot-systemet det enkelt for gartnere
å oppnå rask vekst og utmerkede resultater fra sine dyrkede vekster.

1Pot-systemet kan enkelt utvides med flere potter, avhengig av
størrelsen på reservoaret.

Pottene og potteskålene kan enkelt flyttes rundt etterhvert som behovet
for plass blir større.

Monterte enheter tilkoblet et reservoar med vann og næring hvis
nødvendig, vil gi plantene dine alt de trenger til rotsonen og 
plantene vil takke deg med et imponerende resultat.

1Pot er fleksibelt og kan med fordel brukes hjemme, veksthus,
polytunneler, vinterhager, kontoret, etc., for å vanne planter
med et enkelt og effektivt selvvanningssystem for alle vekster;
spiselige eller prydplanter.

350 mm
24

5 
m

m

30
0 

m
m

260 mm

15 liter
potte

Tilbehør + koblinger Mål

Tips

1 15-liters potter fra 1Pot og
        8,5 liters potter fra easy2grow passer
        for bruk i begge systemenes potteskåler. 

2

3

Vi anbefaler fire 1Pot-moduler per kvadratmeter dyrkeareal.

For å oppnå et enda bedre resultat er det
anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm leirkuler
som er vasket og pH-stabilisert.
Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, pott om og
vann rikelig.

module

3D
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1Pot System™

kan alltid utvides

80Pot System 100Pot System

24Pot System

1Pot-systemene finnes i forskjellige størrelser.

4Pot System

1 8 482 12 604 24 806 36 100 1,000 10,000

Det stopper ikke på 100 potter

1Pot SystemTM oppsett
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easy2grow er AutoPots bestselgende selvvanningssystem verden over.
Om du bruker easy2grow oppstartspakke hjemme, eller et større
antall easy2grow-enheter i kommersiell dyrking, vil systemet 
sørge for tilførsel av vann og næring gjennom hele plantens livssyklus.

Pottene på 8,5 liter og potteskålene med plass til to potter kan
brukes til å dyrke en rekke forskjellige plantesorter og er
ideelle til dyrking av korte, buskete vekster som urter eller jordbær,
eller høye vekster som vindrueplanter på en veranda eller i et drivhus.

easy2grow kan brukes med et vidt spekter av vekstsubstrater, enten
tradisjonelt med jord, eller coco og andre hydroponiske substrater.

Lite vedlikehold, driftsikkert og automatisk; 

easy2grow tar seg av vanningen så gartneren kan dra på ferie eller
 gjøre andre ting, med visshet om at plantene vokser og trives.

575 mm

27
5 

m
m

20
0 

m
m

260 mm

8.5 liter
potte

Tilbehør + koblinger Mål:

1

Tips

Plasser reservoaret minimum 150 mm over den høyeste 
AQUAvalven og etterfyll når det er ca 1/3 igjen av vannet. 
Dette sikrer at AQUAvalven fungerer optimalt.

Vi anbefaler 3 x easy2grow-enheter (6 potter) 
per kvadratmeter dyrkeareal.

2

3  For å oppnå et enda bedre resultat er det
anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm 
leirkuler som er vasket og pH-stabilisert.
Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, 
pott om og vann rikelig.

3D
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2 16 484 20 606 24 8012 40 100

easy2grow 80 easy2grow 100

easy2grow 40

Det stopper ikke på 100 potter

easy2grow SystemTM 

Kan alltid utvides

easy2grow startpakke

easy2grow SystemTM Oppsett 

easy2grow-systemene finnes i forskjellige størrelser.

1,000 10,000
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Utviklet av AutoPot for å møte kravene fra ambisiøse gartnere.
XL er store potter på 25 liter som passer perfekt for deg som vil
dyrke store planter, for så å høste en stor avling.

Dette unike designet med rund nedre del av potten gjør det enkelt
å rotere selv de største plantene mens de fortsatt står i potteskålen.

Ideell for dyrking av store planter som blåbærbusker, Japansk lønn,
og kan enkelt kobles sammen med reservoar, eller som en utvidelse
av eksisterende system.

1Pot XL kommer med alle nødvendige koblinger og AQUAvalve som
styrer vanntilførselen til hver enkelt plante, gjennom 
hele plantens livssyklus.

380 mm

28
5 

m
m

37
2 

m
m

330 mm

25 liter
potte

Tilbehør + koblinger Mål:

Tips

1 

Vi anbefaler to enheter 1Pot XL per 
kvadratmeter dyrkeareal

2

Roterbar
potte

3  For å oppnå et enda bedre resultat er det
anbefalt å fylle bunnen av pottene med 25 mm 
leirkuler som er vasket og pH-stabilisert.
Fyll deretter opp med substrat etter eget ønske, 
pott om og vann rikelig.

3D
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Ved dyrking av flere enn seks planter - 
vurder å bruke et større reservoar og 16 
mm slange som avgrenes med 6 mm 
slange ut til hver AQUAvalve/potte.
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80Pot XL System

24Pot System

1Pot XL-systemene finnes i forskjellige størrelser.

1 8 482 12 604 24 806 100

8Pot XL System

100Pot XL System

Det stopper ikke på 100 potter

The 1Pot XL SystemTM 

kan alltid utvides1Pot XL SystemTM Oppsett 

1,000 10,000
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™

AQUAbox bruker AQUAvalve-teknologien fra AutoPot-serien 
og utvider mulighetene til å dyrke på et større areal uten potter. 
Passer utmerket til vanning av opphøyde plantesenger, 
store potter og dyrking i pallekarmer, ved hjelp av 
kapillærmatter.

AQUAbox vanner plantene dine i dager eller uker, avhengig av 
størrelse på reservoar, og er den perfekte "ferievakten"
for plantene dine. Det trengs ikke elektrisitet, pumper eller 
tidsur. Kun tilkobling av enheten til reservoaret, så tar 
tyngdekraften seg av resten.
Vi har gleden av å tilby verdens eneste system med denne type 
fleksibilitet for direkte vanning i jord, med AutoPots
effektivitet og enkelhet.

Det er to produkter i AQUAbox-serien;
AQUAbox Straight er designet for smalt vekstområde og 
dyrkeposer.
AQUAbox Spyder er laget for større opphøyde plantesenger og 
andre vekstområder.

konsept

Koble flere AQUAbox Straights eller Spyders til
samme reservoar for å dekke et større vekstareal.

Tips

Pass på at AQUAbox er i vater ved
å bruke det sirkulære vateret på lokket.1 2

™ ™

SPYDER

AQUAbox Straight AQUAbox Spyder

3D
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AQUAbox

Vann blir trukket fra AQUAbox av 
kappilærmattene

Røttene vokser instinktivt 
mot vannet og fester 

seg til mattene

Kapillærmatte Kapillærmatte

AQUAvalve

Plasser AQUAbox og kapillæremattene på område som skal 
vannes.

Koble til en tank eller reservoar.

Kapillæremattene trekker vann fra AQUAboksen og fordeler 
det utover nærliggende jord.

Plantenes røtter beveger seg etter vannet og fester seg til  
kapillærmatten.

Fyll opp tanken eller reservoaret med vann og gjødsel ved 
behov.

AQUAbox dyrking i 5 enkle steg

Hvordan AQUAbox virker

For mer informasjon om oppsett besøk gartnerbutikken.no

1

2

3

4

5

Tips

La hver kapillærmatte fra AQUAbox helle svakt 
nedover mot endene.

Røttene fester seg til kapillærmattene. 
For best resultat bør mattene byttes for hver sesong.

1 2
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Høy kvalitet

Sammeleggbar

Pakkes fort vekk i en liten eske  

Lav vekt

 Enkel å sende og lagre 

Monteres uten bruk av verktøy 

Tar liten plass

Slit med transport og plassering av store reservoar hører fortiden til!

FlexiTank finnes i en rekke størrelser, og revolusjonerer 
måten å lagre vann på, enten du dyrker til personlig bruk eller
i kommersiell målestokk. 
FlexiTank reduserer fraktkostnadene og monteres enkelt i løpet av 
minutter - uten verktøy. 

Alt som trengs følger med i esken.

Det blir ikke enklere.

FlexiTank

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

Tilbehør + koblinger

3D

Eske størrelse og vekt:
73.5 x 18 x 12.5 cm/1.8 kg

Full med vann: 
43 cm dia x 75 cm høyde

100 Liter/25 Gal
Eske størrelse og vekt: 
52 x 16 x 13 cm/1.8 kg

Full med vann: 
35 cm dia x 53 cm høyde

50 Liter/13 Gal
Eske størrelse og vekt: 
36 x 16 x 13 cm/1.3 kg

Full med vann: 
30 cm dia x 37 cm høyde

25 Liter/6.6 Gal
Eske størrelse og vekt: 
78.5 x 18 x 12.5 cm/2.7 kg

Full med vann: 
63.5 cm dia x 81 cm høyde

225 Liter/60 Gal 400 Liter/105 Gal
Eske størrelse og vekt:
112 x 18.5 x 12.5 cm/4.8 kg

Full med vann: 
68 cm dia x 111 cm høyde

750 Liter/198 Gal
Eske størrelse og vekt:
119 x 18 x 14 cm/6.25 kg

Full med vann: 
90 cm dia x 117 cm høyde

1000 Liter/265 Gal
Eske størrelse og vekt:
89 x 20 x 16 cm / 7.30 kg

Full med vann: 
120 cm dia x 90 cm høyde

Dimensjoner

14
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AutoPot FlexiTank er alt du trenger i en kompakt 
boks. Det reduserer lagringsplass og det kreves 
ingen verktøy for montering... 
Det kunne ikke vært enklere

For mer informasjon om FlexiTanker besøk gartnerbutikken.no 15

https://www.gartnerbutikken.no/categories/reservoar


Plasser AirDome i bunnen av hver 
potte og koble til en luftpumpe

Plantene vokser fortere med større 
tilgang på luft i rotsonen

Boost plantene dine!
AirDome er utviklet for å øke rotveksten ved å øke oksygentilførselen i 
rotsonen. Mer oksygen gir friskere rotsone og høyere opptak av vann og 
næring; plantene vil vokse fortere og gi en større avling.

I tester med AirDome og dyrking av Luffaplanter ble det registrert en økning 
på 130%! For mer vanlige varianter kan det forventes en økning opptil 30%!

AirDome er veldig enkel i bruk og tar mindre enn 30 sekunder å sette 
sammen.

AirDome plasseres i bunnen av potten, dekkes med substrat og tilkobles en 
luftpumpe.

130%

Tips

For å maximere effektiviteten fra AirDome bør det 
brukes en luftig blanding,
som 50% god kompost og 50% perlitt. 
Unngå torvbasert kompost da denne
vil komprimere seg og redusere effekten av AirDome.

1 I store systemer kan det være lurt å bruke en større pumpe 
med tilkobling for 16 mm hovedslange og avgreninger på 
6 mm til hver AirDome.

Tilfør aldri kaldt luft til rotsonen!

*økning avhenger av planteart og vekstforhold.

2

kan øke 
avlingen med

TM

AirDome 

▲ ▲

▲ ▲

Friskere røtter

Større opptak av vann og næring

Raskere vekst 

Større avling

*

3D
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AutoPot tilbyr et stort utvalg i koblinger for våre systemer som
gjør det enkelt for deg å "skreddersy" systemet til 
dyrkningsarealet.

Vi har 16 og 6 mm koblinger, filter, pakninger for tanker,
kraner og slanger. Alt du trenger for å sette opp et komplett 
system uansett størrelse.

▲
▲

▲
▲

▲

easy2grow flytende gjødsel er spesielt formulert for 

bruk sammen med systemene fra Autopot. easy2grow flytende 

gjødsel er perfekt for dyrking av alle typer grønnsaker, 

frukt- og prydplanter.

Enkel å bruke 1-komponent flytende gjødsel for alle typer planter i alle vekstfaser 

Tilsatt sjøgress

Minimal sedimentdannelse, sikrer rene slanger og fri flyt

Høyløselig i vann

Forblir jevnt utblandet uten å skille seg

easy2grow flytende gjødsel er tilgjengelig i disse størrelsene (liter)

0.25 1 5 20

Koblinger

Se uvalget hos gartnerbutikken.no

16 mm – 6 mm krysskobling 16 mm – 6 mm filter16 mm filter

16 mm – 6 mm t-kobling

Pakninger 19 mm / 16 mm / 6 mm

6 mm tank-filter

17
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AutoPot vanningssystem er ekstremt allsidig og kan bli brukt med
dyrkningsmedium av eget ønske. Om det dyrkes i jord, coco eller 
hydroponisk er AutoPot systemet som overgår de fleste 
forventninger.

En optimal substrat-blanding for bruk i AutoPot er en blanding av
50% perlitt og 50% jord eller coco.

Uansett hva slags substrat du velger, er det viktig at det
har kapillære egenskaper og god evne til å holde på luft. 

SUBSTRAT-GUIDE

Coco/Leirkuler 
50 / 50 mix

Jord/Leirkuler
50 / 50 mix

Rockwool/Leirkuler
 50 / 50 mix

Coco/Perlitt
50 / 50 mix

Jord/Perlitt
50 / 50 mix

AutoPot anbefaler på det sterkeste å bruke leirkuler 
med stabil pH i bunnen av hver potte 
ca 25 mm, for å sikre drenering.

Torvbasert kompost vil komprimeres over tid i systemene og 
dermed redusere nivået med oksygen i rotsonen. Bland inn perlitt 
eller leirkuler for å sikre god lufttilførsel over tid.

Ved bruk av leirkuler må det alltid være av en pH-stabil sort,
enten det er som drenering eller del av substratet. 
Vær oppmerksom på at det er en del produsenter som selger
leirkuler som ikke er pH-justert. Disse vil øke pHen i substratet og
påvirke veksten i en negativ retning.

Tips

Bruk alltid jord og coco av høy kvalitet.1

3

2 4
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Sjekk utvalget hos gartnerbutikken.no

Vi har nå utført vellykkede forsøk med AutoPot 
uten vekstsubstrat for aeroponisk dyrking.

19

https://www.gartnerbutikken.no/


Referanseprosjekter
Brill Farm, UK

I vekstsesongen 2013 dyrket vi over 2000 planter på vår lokasjon
Brill View Farm, Oxfordshire. Plantesortene som ble dyrket inkluderer 
Thai Aubergine, paprika, Thai-basilikum, vietnamesisk koreander og 
flere typer tomat og chili.  Alt dyrket i AutoPot selvvanningssystem. 

Kennesaw, USA

Kennesaw State University i Georgia, USA dyrker egne 
grønnsaker til sine 25,000 studenter. De bruker flere store
easy2grow-systemer til å dyrke tomater i stor skala, og vil utvide 
produksjonen ytterligere med et stort utvalg spiselige planter.

Valley Grown Salads, UK

Gjennom en uavhengig testdyrking gjort av Valley Grown Salads - en stor

produsent av paprika og salat til butikkjeder i UK - konkluderte med

resultater som viser at AutoPot reduserte vann og gjødselforbruket med 
45% sammelignet med tradisjonelle vanningsmetoder.

Harvest på Hill Farm, Barbados
Harvest Hill Farm på Barbados har satt opp et AutoPot easy2grow-
system på 2700 potter, med planter som vokser i tre 400 m² 
polytunneler.
De produserer mellom 400 og 800 kg agurk per uke som selges til 
lokale hoteller, butikker og besøkende cruiseskip.

20 www.gartnerbutikken.no
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LITTLE GROWERSTM

AutoPot er stolt sponsor av 
Little Growers
Little Growers formidler dyrkeutstyr, råd og støtte til skoler rundt om i UK og nå i resten av 
verden. Vi oppmuntrer barn og instutisjoner til å dyrke, lære og jobbe sammen for en sunnere 
og grønnere hverdag.

Storbritannia
Little Growers har over 100 skoleprosjekter 
rundt om i UK der barn med ulike evner og i 
alle aldre kan lære seg å dyrke.

Little Growers UK har vært med å starte 
opp et stort antall prosjekter, fra store 
drivhus til mindre grønnsakshager med 
opphøyde bed som lar barna dyrke et 
mangfold av grønnsaker.

Maldivene
Little Growers har fem skoler på 
maldivene som bruker 
easy2grow-systemene og 
AQUAbox Spyders.
Barna dyrker et utvalg av 
grønnsaker der overskuddet blir 
solgt til hotellkjeder og 
restauranter i lokalmiljøet.

Japan
Little Growers har nå tre skoler som 
bruker easy2grow-systemene og 
AQUAbox med stor suksess.

For mer informasjon besøk littlegrowers.co.uk 21



TOPP DYRKETIPS

4

Ved dyrking av flere enn seks planter - vurder å bruke et større
reservoar og 16 mm slange som avgrenes med 6 mm slange ut
til hver AQUAvalve/potte.

8

Plasser aldri luftestein i reservoaret da det kan øke pHen i vannet.
En liten sirkulasjonspumpe er bedre, men absolutt ingen nødvendighet.

6

Bruk alltid en ren mineralsk gjødsel i pulver eller flytende form.
Ikke bruk flytende organisk gjødsel, booster eller tilsetningsstoffer, da disse
har en tendens til å skille seg over tid. Du kan teste det med å blande 
næringen ut i et glass vann og la det stå et døgn, skiller det seg er det
ikke egnet for bruk i AutoPot, da det kan tette slanger og koblinger.

7

La plantenes rotsystem få tid til å utvikle seg noen dager fra ompotting
og gjennomvanning, før systemet settes igang. Tiden det tar før systemet
kan settes igang er avhengig av en rekke faktorer, plantesort, temperatur,
luftfuktighet, og størrelse på plantene. Dette tar alt fra 5-21 dager avhengig
av pottestørrelse. Er du usikker på om det er på tide kan du veie pottene,
føles de tunge er det mye fuktighet igjen i pottene og systemet må stå 
flere dager, føles potten lett kan systemet settes igang.

3

I store systemer kan det være lurt å bruke en større pumpe med 
tilkobling for 16 mm hovedslange og avgreninger på 6 mm til hver 
AirDome. Tilfør aldri kaldt luft til rotsonen!

2

For å sikre best mulig dyrkeresultat er det anbefalt å ha ca 25 mm
pH-stabiliserte leirkuler nederst i hver potte for å øke dreneringsevnen.
Fyll deretter på med jord, eller foretrukket vekstsubstrat før planting.
Vann godt.

1

Rot-kontroll-disken (RCD) & Marix-disken virker med 
følgende konfigurasjoner;

a) Svart Marix Disk i potte, RCD i potteskålen med gullsiden opp.

b) RCD i potte med gullsiden vendt ned

c) RCD i potte med gullsiden vendt ned & RCD i underskålen med
gullsiden vendt opp.

5

Vær nøye med rengjøring av pottenes side og bunn før de plasseres i 
potteskålene. Det vil fjerne eventuelle jordpartikler og holde systemet rent, 
og dermed også AQUAvalven ren og fri for partikler som kan hindre 
normal drift.
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9

For å forhindre sedimentdannelse i slangene lønner det 
seg å ha en åpne/lukkeventil i enden av hovedslangen 
som bør åpnes 30-60 sek 1-2 ganger i måneden.

14

I AutoPot er det er ikke nødvendig å "skylle" substratet før 
høsting, kun etterfyll reservoaret med rent vann som pH-justeres 
ved behov. Dette lar plantene drikke rent vann, og bør gjøres 
10-14 dager før høsting.

15

Spirer og stiklinger med lite utviklet rotsystem bør ikke settes i 
AutoPot før de er blitt store nok.

17

I ekstreme tilfeller av overgjødsling; hell flere 
liter rent, pH-justert vann i hver potte og la de 
renne av. Gjenoppta gjødsling med halv styrke 
den første uken.

16

Vi anbefaler å plassere en fuktighetsdome/lokk over hver plante når 
plantene er unge og med lite utviklet rotsystem, for å opprettholde 
høy luftfuktighet og fremme rask vekst.

11

Bruk alltid filter på hvert reservoar. Sjekk filteret en
gang i måneden og rengjør hvis det er nødvendig.

12

Forsikre deg om at AQUAvalve sitter festet i potteskålen og ikke 
begynner å flyte når vannet fyller potteskålen. I underskålene fra 
AutoPot er det en t-form som halvmåneformen på undersiden av 
AQUAvalve kan presses ned på. Dette er viktig for å holde ventilen  
på plass. Ved bruk på plantebrett kan vårt nye AQUAvalve-deksel 
MK2 brukes over AQUAvalve for å holde den på plass.

Autopot kan du kjøpe hos gartnerbutikken.no

10

Plasser reservoaret minst 150 mm over gulvet som pottene 
står på, og etterfyll reservoaret når det er ca 1/3 igjen. 
Aldri la reservoaret gå tomt for vann.

13

Potteskåler som plasseres rett på kaldt betonggulv er ikke å 
anbefale, vannet i potteskålene vil bli avkjølt og ha hemmende 
effekt på veksten. Vurder å anskaffe isopor, papp eller lignende 
for å isolere slanger og potteskåler mot kulde fra gulvet.

23

www.gartnerbutikken.no

https://www.gartnerbutikken.no/


Head Office
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