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 1. DAG 1: Maak het plantgat 15 cm (6 
inches) diep. Graaf niet dieper en laat 
de structuur van het capillaire kanaal 
eronder intact 

 2. DAG 1: Geef 40 liter (10 gallon) water 
als de grond geen waterhoudende 
capaciteit heeft, doe 20 liter als dat wel 
het geval is 

 3. DAG 2: Open de grond – ongeveer 3 
centimeter – om zuurstof binnen te 
laten 

 4. Na een paar uur kunt u beginnen 
met planten 

 5. Plaats de lont van binnenuit en trek 
eraan met een tang 

    
 
 
 
 

 

 6. De lont is goed naast de opening 
geplaatst 

 7. Plaats de twee opstaande randen in de 
openingen van de lippen 

 8. Plaats de twee sifons en klik ze goed 
vast 

 9. De Groasis Waterboxx® is klaar om te 
planten 

 10. In de zak of in de pot groeien de 
wortels in het rond.  Rond groeiende 
wortels groeien niet omlaag. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

11. Daarom snijdt u 5 cm (2 inch) van de 
bodem van de zak inclusief de rond 
groeiende wortels 

12. Nu heeft u een verticaal naar beneden 
groeiende primaire wortel gecreëerd 

13. Drie maanden na het planten van de 
primaire wortelrevolver 

14. Meer dan 20 nieuwe verticaal naar 
beneden groeiende wortels van 
wortels zullen uitgroeien tot meer 
dan 50 meter diep 

15. U knipt de zak voorzichtig in de 
lengte 
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16. Plaats de anti-verdampingsafdekking 
in oost-westrichting 

17. Bepaal het ontwerp van de 
plantafstand in oost-westrichting 

18. Plaats de boom met de zak en neem 
de zak eraf 

19. Neem tijdens het planten het plastic 
af 

20. U zet de wortels van de planten 
helemaal in het zand - op deze 
foto zijn ze geplant boven het 
zand, dat is verkeerd 

 
 
 
 
 

    

21. U bedekt de planten met zand, plaats 
de anti-verdampingsplaat, gebruik 
niet uw voet om de grond te 
verdichten 

22. Voeg 10 cm (4 inch) grond alleen toe 
op de anti-verdampingsafdekking 
voordat u de Waterboxx® plaatst 

23. Plaats dan de Groasis Waterboxx® over 
de bomen 

24. Plaats zand rond de doos  25. Zet de overloop net boven de 
grond 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

26. Maak de grond los rond de box om 
gras te doden en capillair water op te 
sluiten 

27. Als u stenen beschikbaar heeft, 
bedek de grond 

28. Dan begint u met water geven 29. Geef indirect 4 liter (1 gallon) 
water in de midden opening. Zorg 
dat je de grond bij de wortels van 
de bomen niet erodeert, door er 
rechtstreeks water op te gieten. 

30. Vul vervolgens de Groasis 
Waterboxx® met 16 liter (4 
gallons) water 
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31. Sluit de dop. De bomen kunnen 
beginnen te groeien 

32. Gebruik de Groasis Growsafe plant 
beschermer tegen hitte, vorst, wind, 
zandstormen en grazende dieren 

33. Met de Groasis Terracedixx kunt u 
15.000 meter mini-terrassen per uur 
maken. De infiltratie van regen op 
geërodeerde grond zal stijgen van 
25% tot 90% 

34. Met de Groasis Capillaire boor kunt u 
120 plantgaten per uur maken, in 
elke (rotsachtige) grond, terwijl u het 
waardevolle capillaire systeem van 
de grond intact houdt 

35. Met de Groasis Capillaire boor 
hangend in een kraan, kunt u 
plantgaten maken langs wegen, op 
viaducten of andere moeilijk 
bereikbare plaatsen 

    

36. Zodra de twijgen hard beginnen te 
groeien, is dat een teken dat de 
wortels diep genoeg zijn, en vocht 
hebben gevonden. De boom heeft de 
Waterboxx niet meer nodig. Je kunt 
hem weg halen door hem op te 
tillen. 

37. Elk groeiseizoen moet je het lontje 
eruit halen, wassen in een 
wasmachine bij +40⁰C met 
wasmiddel, daarna goed spoelen, en 
opnieuw plaatsen. 
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