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Självvattningssystem
– för krukväxter
Cirkapris (kronor)
Konsumentkontakt

Höll växten
vid liv längst

Ömtålig

Fungerar
inte alls.

Hydro classic
bevattning

Leva självbevattnande kruka

Paulina självbevattnande kruka

Semestervattnare
(snören)

Självvattnare
glob

Semestervattnare
(plastpipar)

Wet Pot
small

REFERENS:
Vanlig kruka

159:- (4 st)

199:-

60:-

50:- (5 snören)

69:-

30:- (4 st pipar)

345:-

–

willabgarden.se

plantagen.se

blomsterlandet.se

blomsterlandet.se

designtorget.se

plantagen.se

designtorget.se

–

Håller växten vid liv så
länge det ﬁnns vatten
i behållaren. Mycket
lätt att använda.
Står stadigt i krukan.

Håller växten vid liv
så länge det ﬁnns vatten
i behållaren. Lätt att
fylla på i röret.

Håller växten vid liv
så länge det ﬁnns
vatten i behållaren.
Smidig att använda, lätt
att fylla på vatten.

Håller växten vid liv
så länge det ﬁnns
vatten i behållaren.
Billig.

Elegant. Lätt att fylla på
och sätta på plats.

Billig.

Snygg design.
Mycket lätt
att använda.

–

Konen är ganska
grov – svårt att få
plats i mindre krukor.

Väl stor för
fönsterbrädan. Lite
pillig att montera ihop.

Testobjektet rymde för
lite vatten men krukan
ﬁnns i större storlekar.

Fristående vattenbehållare tar
extra plats.

Rymmer för lite vatten
för att klara längre
bortavaro. Ömtålig,
särskilt pipen. (Gick
sönder vid rengöring).

Funkar inte alls. Står
ostadigt i krukan.

Dyr. Krukan verkar
inte släppa igenom
vatten till växten
i tillräcklig mängd.

–

Koner av terrakotta som
sticks ned i jorden, samt
munstycken av plast som
skruvas på pet-flaska.

Stor kruka med långtidsbevattningsinsats
i botten. Vattnet sugs
upp via en remsa.

Kruka med långtidsbevattningsinsats
i botten. Vattnet sugs
upp av växten.

Inplastat snöre som löper
från separat vattenbehållare. Vattnet sugs genom
snöret till jorden.

Glob med pip som
stoppas i jorden.
Globen fylls med vatten.

Beror på hur
stor pet-flaska
som används.

10 dl

3,5 dl

Beror på hur mycket
vatten/hur stor behållare
snöränden sticks ned i.

4 dl

Beror på hur stor
pet-flaska som används.

6,5 dl

–

Ø 4 cm, höjd 14 cm

Ø 22 cm, höjd 20 cm

Ø 14 cm, höjd 12 cm

75 cm långa

Ø 9 cm, höjd 26 cm

8,5 cm / 13,5 cm

Ø 15 cm, höjd 13 cm

–

Fungerade bra så
länge vattnet räckte
(1 vecka). Därefter
föll den ihop helt.

Ser oberörd ut
efter två veckor
utan vattning.

Fungerade bra så länge
vattnet räckte
(1 vecka). Därefter
föll den ihop helt.

Växten började
sloka under senare delen
men föll
aldrig ihop helt.

Fungerade bra så länge
vattnet räckte
(1 vecka). Därefter
föll den ihop helt.

Mycket dåligt.
Allt vatten rann ut direkt
och jorden
blev dränkt.

Började sloka
tidigt, men föll
aldrig ihop helt.

Kroknade först. Föll ihop
och såg stendöd ut under
andra veckan.

PRODUKTINFORMATION
Konstruktion
Kapacitet
(vattenvolym man
kan bunkra med)
Storlek

Kruka i lergods placeras
Pipar av plast som
i större glaskruka.
skruvas på petflaskor.
Mellanrummet fylls med
Hål sticks i plastpipen
vatten som tränger igenom
med en medföljande nål.
lerkrukans väggar.

Växten ﬁck bara en
rejäl "vanlig" vattning,
på jorden.

LÅNGTIDSTEST
Så klarade sig växten
under två veckor
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