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WAT IS DE
AQUASTICK®
De Aquastick® is een slim watergeefsysteem dat 

op een natuurlijke wijze het water vanuit een wa-

terreservoir naar de plant transporteert.
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Slimme Aquastick® bezorgt elke potplantbezitter groene vingers!

In dat waterreservoir zit gemiddeld voor zo’n 2 à 3 weken water (af-

hankelijk van hoe dorstig de plant is). Via de Aquastick® kan de plant 

zelf naar behoefte zijn watervoorziening regelen. Is er meer zon of 

meer luchtvochtigheid? De plant weet zelf het best hoeveel voeding 

hij nodig heeft en de Aquastick® speelt daar perfect op in door de 

juiste hoeveelheid water omhoog te stuwen. 

Het positieve effect is duidelijk zichtbaar, want bewatering naar be-

hoefte is beter voor de plant dan af en toe een flinke plens na enige 

dagen droogstaan. De plant groeit beter en heeft een optimale con-

ditie. Voor de plantenbezitter is dit systeem bovendien superhandig 

want je hebt er geen omkijken naar. 
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STANDAARD KERAMIEK

Neem contact met ons op voor meer maten of eigen ontwerpen. 

Carly 100 Carly 133Carly 130

Laura 100 Laura 133Laura 130

Quito 100 Quito 130

3,5 x 90 mm

3,5 x 120 mm
3,5 x 120 mm

3,5 x 90 mm

3,5 x 120 mm
3,5 x 120 mm

3,5 x 90 mm

3,5 x 120 mm
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PRODUCT SPECIFICATIES

Aquastick® is los verkrijgbaar in verschillende 

lengtes en diktes en kan in elke soort pot met 

reservoir worden gebruikt: Van strak design tot 

warm terracotta of romantische ‘English pottery’.
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Standaard maten

De Aquastick® is verkrijgbaar in de volgende standaard maten.  

Uiteraard kunnen er afmeting gemaakt worden specifiek voor uw 

kweekpot.

Diameter (mm) Lengte (mm) Potmaat

2 3,5 60 6 cm

2 3,5 90 9 cm

2 3,5 120 12 cm

2 3,5 120 15 cm
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Waterdoorvoer

Met de Aquastick® kunt u de waterdoorvoer regelen. De standaard 

Aquasticks hebben een 100% waterdoorvoer. Als u plant minder wa-

ter gebruikt zijn deze ook verkrijgbaar.

Afwerking

De Aquastick® wordt geleverd met of zonder punt. Voor standard 

potgrond of substraat kunt u een Aquastick® zonder scherpe punt 

gebruiken. Voor bark zou een punt mogelijkerwijs nodig zijn.

Transport

Niet alleen de klant en de consument profiteren van de Aquastick®, 

ook de kweker, de exporteur en de winkel doen er hun voordeel mee. 

Normaliter staat de plant vanaf de kwekerij droog in de vrachtwagen, 

waardoor sommige planten voortijdig sneuvelen. Dankzij Aquastick® 

kan de plant nu tijdens het hele traject voldoende drinken, zodat hij 

fris en aantrekkelijk in het winkelschap verschijnt. Dat is winst voor 

alle betrokkenen. 
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Stap
4

Stap
5

Stap
6

HET AQUASTICK® STAPPENPLAN

Stap 1
Neem de Aquastick® uit de verpakking.

Stap 2
Breng de Aquastick® via de aanwezig gaten in de onderzijde van de kweetpot in. 

De Aquastick® werkt het beste als top van de stick zich halverwege en in het mid-

den van de aarde zich bevind. 

Stap 3
Vul het waterreservoir van de ompot met water.

Stap 4, 5, 6
Plaats de kweekpot vervolgens in de ompot. De Aquastick® neemt het water ver-

volgens op en dient het gereduceerd toe aan de plant. 

Tips & Tricks
•  Gebruik tot een potmaat van 17 cm één Aquastick®. 

Grotere potmaat? Steek dan twee Aquasticks® in de 

grond. Maak een verdeling in het grondoppervlak. 

•  Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de 

Aquastick® de bodem van de ompot raakt

•  De eerste keer zal het waterreservoir eerder leeg raken 

omdat de grond niet geheel verzadigd is. 
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Aquastick B.V.

Boyletstraat 24, 6718 XM Ede

E  info@aquastick.nl

T  +31 (0)854 84 29 00

www.aquastick.nl


