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Vigoroot™ plantenzak
nr. 228-341, 228-349

Gebruiksinstructies: 

Waarschuwing! Dit is geen gewone bloempot. Door het unieke ‘Vigoroot’-
weefsel groeien uw planten op een andere manier en moet u hen speciale aandacht 
schenken. Dit resulteert in sterkere, gezondere en productievere planten. 
Het Vigoroot-weefsel is extreem luchtdoorlatend. Hierdoor verandert de wor-
telvorming en zijn de wortels in staat om de plant in een beperkte hoeveelheid 
potgrond in leven te houden. De wortels worden gedwongen zich forser te ont-
wikkelen, waardoor de plant meer voedingsstoffen kan opnemen. Het Vigoroot-
weefsel voorkomt dat de wortels te lang worden en dat planten vastgroeien in de 
pot waardoor hun groei doorgaans wordt beperkt. Dit betekent dat de planten veel 
groter kunnen worden in een relatief kleine pot. Dankzij het supersterke wortel-
systeem zijn de planten bovendien beter bestand tegen slecht weer, ongedierte en 
ziekten. 

Water geven. Omdat het Vigoroot-weefsel poreus is, loopt het water goed af. 
Hoewel hierdoor wordt voorkomen dat de wortels verzadigd raken, betekent dit 
ook dat de pot redelijk snel uitdroogt. En aangezien de planten doorgaans groter 
worden dan normaal, hebben zij ook meer water nodig. Om deze reden moeten 
Vigoroot-plantzakken vaker worden bewaterd dan gewone potten. U kunt een-
voudig controleren of u water moet geven door aan de bovenkant van de pot-
grond en aan het weefsel aan de onderkant van de pot te voelen waar een kleine 
hoeveelheid vocht aanwezig moet zijn. Bij droog weer moet u wellicht elke dag 
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water geven. U kunt eigenlijk niet nooit veel water geven, omdat overtollig water 
makkelijk wegloopt. Dit hangt echter af van het type potgrond of groeimedium dat 
werd gebruikt. Voor de meeste planten wordt gangbare potgrond aanbevolen. 

Bemesten. Zodra de planten in uw Vigoroot-zakken een goede afmeting hebben 
bereikt en stevig zijn geworteld, zijn de superefficiënte wortelsystemen sneller in 
staat om voedingsstoffen uit de potgrond op te nemen dan normaal. Vooral als de 
planten groter worden dan normaal, dient u ze te bemesten met algemene mest of 
een meststof die specifiek voor uw planten is ontwikkeld. 

Bemesten. Terwijl de planten in uw Vigoroot-plantzakken groeien, zijn de supe-
refficiënte wortelsystemen sneller in staat om voedingsstoffen uit de potgrond op 
te nemen dan normaal. Vooral als de planten groter worden dan normaal, dient u 
ze te bemesten met algemene mest of een meststof die specifiek voor uw planten 
is ontwikkeld. Het is met name van belang om planten te bemesten die al een jaar 
of langer in de Vigoroot-plantzakken groeien. 

Reinigen. In de loop van de tijd kan het Vigoroot-weefsel vies worden of er kan 
mos aan de zijkanten groeien. U kunt dit verwijderen door de zakken voorzichtig 
met een schrobber en koud water af te schrobben. Vigoroot-plantzakken gaan 
afhankelijk van de omstandigheden ongeveer 3 – 6 jaar mee. 

De plantzakken hergebruiken. Vigoroot-plantzakken moeten zorgvuldig met 
de hand in koud of warm water worden afgewassen en drogen, voordat u ze kunt 
hergebruiken. Als u ze in de wasmachine reinigt, kunnen zij krimpen. U mag geen 
reinigingsmiddelen gebruiken. Het is tevens van belang om nieuwe potgrond te 
gebruiken. 

Wij hopen dat u vele jaren plezier zult beleven aan uw Vigoroot-plantzakken en 
dat u zult genieten van sterke en gezonde planten.




