
č. 4            Blumat pro pokojové rostliny 
- Jednoduchý zavlažovací systém. Doplňujete pouze vodu do zásobníku.  
Skládá se z keramického kužele s hadičkou a vhodné nádoby na vodou.  
- Můžete si vybrat ze dvou velikostí: Blumat nebo Blumat XL 
Počet kusů Blumatu, které budete potřebovat k zavlažování: 
rostliny  v interiéru - u květináčů průměru 15-20 cm - 1 ks  
rostliny  v exteriéru - u nádob pro balkónové rostliny: 1 rostlina - 1 ks 
                                  - u květináčů průměru 15 cm - 1 ks 
                                                        průměru 20 cm -  2 ks 
                                                        průměru 40 cm - 4 ks  
Odhadněte množství vody, které jste dosud běžně potřebovali pro zálivku rostliny a podle toho 
připravte nádobu odpovídající velikosti, je vhodné použít nízkou a širokou nádobu nepropouštějící 
světlo, čímž získáte větší zásobu závlahové vody a omezíte tvorbu řas.  
Návod na použití: 
1. Z kužele stáhněte zelené víčko (není zde žádný závit). 
2. Keramický kužel vložte na 10 minut do nádoby s vodou a nejlépe pod hladinou nasaďte víčko. 
3. Víčko pevně uzavřete. 
4. Kužel zastrčte do zeminy k rostlině tak, aby nebyla vidět keramická část.    
5. Nasávací hadičku ponořte do nádoby s vodou, konec hadičky by měl dosáhnout až na dno. 
6. Abyste dosáhli optimálního zavlažování rostliny, je potřeba seřídit množství vody dodávané 
keramickým kuželem. 
___________________________________________________________________________ 
Hladina vody                                                                        Množství dodané vody za 24 hodin  
v nádobě                                                                                    Blumat               Blumat XL 
___________________________________________________________________________ 
Výše než zelené víčko o ….15 až 20 cm……………………..150 ml…………250 ml 
Ve stejné výšce jako víčko ………..........................................100 ml…………125 ml 
Pod úrovní víčka o ….…….15 až 20 cm……………………...50 ml…………..70 ml 
___________________________________________________________________________ 
TIP – máte jednu nádobu na vodu a chcete z ní zavlažovat více rostlin s různými nároky na 
množství vody – seřízení proveďte tak, že výškově pohybujte květináčem s rostlinou. 
Pokud chcete Blumat využít na zavlažování rostlin po dobu své dovolené, nainstalujte ho přibližně 
týden před svým odjezdem, tak získáte dostatek času na seřízení a zjistíte, zda funguje správně, tzn. 
že voda je nasávána hadičkou k rostlině a zemina je dostatečně vlhká.  
Dbejte na pravidelné doplňování nádoby s vodou. Pokud nádoba zcela vyschne, musí se znovu 
naplnit vodou také Blumat od bodu 1 návodu k použití.  
Rostliny přihnojujte dle svých zvyklostí. Není možné přihnojovat tekutým hnojivem přes Blumat 
z důvodu „zasolení“ kužele. 
Údržba:  
Životnost Blumatu prodloužíte, pokud ho jednou za rok důkladně vyčistíte. 
Kužel otevřete, omyjte uvnitř pomocí malého kartáčku a zvenku obrušte skelným papírem, potom 
celý opláchněte čistou vodou. 
Otevřený ponořte na pět minut do horké vody, poté ho naplňte studenou vodou a ihned pevně 
uzavřete. Vzniklý přetlak vyplaví nečistoty z hadičky.  
 
Délka přívodní hadičky je asi 80 cm a tudíž lze napájet z jednoho místa více rostlin. 
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č. 5                  Blumat - nástavec na PET lahev  
 
- vhodný pro zavlažování rostlin v interiéru, ideální pro čas dovolené.  
 
Jako rezervoár vody je možno použít PET lahev (objem od 0,25 do 2,0 litru) 
Nástavce nabízíme ve dvou velikostech:  
Menší nástavec - průsak vody 0,2 litru za 24 hodin. 
Větší nástavec – průsak vody 0,3 litru za 24 hodin 
Jednoduché použití:  
Lahev naplníte vodou, nasadíte nástavec Blumat a zapíchnete k rostlině. V horní části lahve je 
potom nutné propíchnout dírku. Protože u tohoto druhu Blumatu voda prochází přímo keramickým 
kuželem, není možné přihnojovat tekutým hnojivem z důvodu „zasolení“ kužele.  
Použijete-li např. 2-litrovou PET lahev a menší nástavec, máte zajištěnu zálivku na 10 dní.  
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