Planting manual Groasis Waterboxx® plant cocoon - Groasis has been designated as National Icon by the Dutch Government
for being one of the 3 most innovative projects of The Netherlands

1. Para cultivar vegetais, você deve
fazer 2 furos de cada 4,7 mm de
diâmetro

2. Para a combinação de uma árvore e
uma melancia você deve fazer 2
furos de 4,7 mm cada

3. Coloque o pavio de dentro e puxe-o
com um alicate

4.

Coloque 2 mechas

6. DIA 1: Coloque 40 litros (10 galões)
de água se o solo não tem
capacidade de retenção de água
colocar 20 litros se tiver

7. DIA 2: Abra o solo para deixar entrar
oxigênio

8. Depois de algumas horas você pode
começar a plantar

9.

Plantar duas plantas vegetais no
centro / plantar uma árvore e uma
planta vegetal no centro

10.

Durante as primeiras 4 semanas,
preencha apenas 1 vez no máximo
4L de água, caso contrário os
vegetais se afogarão

Produza deliciosas papículas
orgânicas

15.

Uma alta safra de melão doce por
cada Groasis Waterboxx®

11.

Você também pode plantar uma
árvore e uma melancia ao mesmo
tempo

12.

Após 4 semanas você completa a
caixa completamente, e você repete
isso todos os meses

13.

Cultivar cachos com mais de 25
tomates

14.

5.

DIA 1: Faça o orifício de plantação de
15cm de profundidade, não cave
mais para deixar a estrutura do canal
capilar intacta
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16.

As pimentas de laranja não são
apenas deliciosas, mas também
lindas

17.

Cresça suas próprias abóboras para
fazer sopa ou para uma festa de
Halloween inesquecível

18.

Deliciosas sabores de degustação
fantástica, o plantio de árvores é
neutro

19.

Você terá pelo menos 2 a 4
melancias com um teor de açúcar
50% maior

20.

1 Pepinos - tomates - melancia design de plantação de melão doce

21.

Beringela - Projeto de plantação de
Zucchini

22.

A poda de tomates e pepino

23.

A poda de pimenta e paprika

24.

A poda dos melões

25.

A poda dos melões de água

26.

Projeto de estufa

27.

Pieter Hoff deseja-lhe um sucesso
fantástico com o Groasis
Waterboxx®

28.

A cada estação de cultivo, você deve
retirar as mechas, lavar na máquina
de lavar a + 40⁰C com detergente,
enxaguar bem e reinstalar

Instruções de plantio online
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