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Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το βιοδιασπώμενο «κέλυφος φυτού» Growboxx®  

Τεχνολογία Οικολογικής Εξοικονόμησης Νερού Groasis  
Δείτε το βίντεο πώς λειτουργεί εδώ 

 
Το «κέλυφος φυτού»  Growboxx® είναι μια ασφαλής βιοδασπώμενη τεχνολογία φύτευσης, η οποία 
έχει αναπτυθεί από το 2012, που επιτρέπει τη φύτευση ενός δέντρου μόνο του ή σε συνδυασμό με 
θάμνους, λουλούδια ή λαχανικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «κέλυφος φυτού»  Growboxx® σε 
ζεστές, ξηρές ή διαβρωμένες περιοχές. Ένα χρόνο μετά τη φύτευση το δέντρο μεγαλώνει ανεξάρτητα 
και δεν χρειάζεται πότισμα. Το «κέλυφος φυτού»  Growboxx® είναι κατασκευασμένο από 
ανακυκλωμένο χαρτί, αναμεμειγμένο με οργανικό υλικό που διεγείρει την ανάπτυξη. Μετά από μισό 
χρόνο το κουτί αρχίζει να αποσυντίθεται και λειτουργεί ως λίπασμα για το δέντρο. Το κουτί δεν έχει 
φυτίλι, αντίθετα το κάτω μέρος του κουτιού λειτουργεί ως τριχοειδής διαχωρισμός μεταξύ του νερού 
και του εδάφους. Έτσι η διαχεόμενη ποσότητα του νερού εξαρτάται από την υγρασία του εδάφους. 
Μαζί με το κουτί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Growsafe plant protector (προστατευτικό κάλλυμα 
φυτού) από βιοδιασπώμενο υλικό ή από πολυπροπυλένιο.  
 
Με το «κέλυφος φυτού»    Growboxx® μπορείτε να φυτέψετε ένα δέντρο στο κέντρο του κουτιού στο 
χώμα. Διαθέτει 4 θήκες σπόρων στις οποίες μπορείτε είτε να φυτέψετε ένα μικρό φυτό είτε να 
σπείρετε έναν σπόρο. Οι 4 σπόροι ή τα φυτά θα ριζώσουν υδροπονικά στο νερό. Μετά από μισό χρόνο 
θα διεισδύσουν στον διαλυόμενο πάτο του κουτιού και θα εγκατασταθούν στο χώμα. Το φυτικό 
κουκούλι Growboxx® έχει ένα σιφόνι που συλλέγει τη βροχή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αναπλήρωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Growboxx® για 3 διαφορετικούς σκοπούς: 
 

 1 παραγωγικό δέντρο στο κέντρο για καλλιέργειες δέντρων, π.χ. αμπέλια, ελιές κ.λπ. 
 1 παραγωγικό δέντρο στο κέντρο του κουτιού με 4 λαχανικά στις θήκες σπόρων για φύτευση 

λαχανικών υδροπονικής καλλιέργειας. Τα λαχανικά θα παράγουν έως και 20 κιλά τα οποία 
μπορούν να καταναλωθούν, κάτι που αποτελεί όφελος το οποίο αποσβαίνει την αξία του 
κουτιού. 

 5 Δέντρα και φυτά για σκοπούς αποκατάστασης οικοσυστήματος. Προσφέρει την ευκαιρία να 
φυτευτεί ένα δέντρο και 4 θάμνοι ή/και αγριολούλουδα, προκειμένου να δημιουργηθούν 
μικροοικοσυστήματα εποικιστικών φυτών για την αναδάσωση της περιοχής. Με μόνο 100 
Growboxxes ο πελάτης μπορεί να φυτέψει 500 εποικιστικά φυτά ανά 10 στρέμματα, 
εξοικονομώντας τεράστια ποσά κόστους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους 
 

 
Το «κέλυφος φυτού» Growboxx® (*) 

(*) Για εμπορικούς σκοπούς το σχέδιο είναι χρωματισμένο. Στην πράξη το Growboxx έχει το καφε- κίτρινο χρώμα το 
χαρτοπολτού. 
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Όψη τομής του Growboxx® με ένα δέντρο χωρίς άλλα φυτά ή λαχανικά ή θάμνους 

 
 
 

 
Όψη τομής του Growboxx® με συνδυασμό δέντρου και λαχανικών ή φυτών ή θάμνων 



                                                                              
                                                                  Empower nature  

 
Groasis B.V. | Franseweg 9  | 4651PV Steenbergen | The Netherlands | T: +31 (0)167 547 554   

info@groasis.com | www.groasis.com | You Tube: Groasis Ecological Water Saving Technology 
 

All our offers, orders, contracts and agreements are explicitly subject to our General Terms and Conditions of 
Trading. This confidential information is protected by copyright – it remains the property of Groasis 

 

 
 

Μιμόζα, Prosopis (Mezquite) στο κέντρο, και  
Γιούκα (Yucca vegetable-Cassava) που αναπτύσεται στις θήκες των σπόρων 

 

 
 

Η Γιούκα (Yucca vegetable-Cassava) έχει μεγαλώσει υδροπονικά και οι ρίζες τις έχουν 
φτάσει ήδη στον πάτο του Growboxx® –  Έπειτα από περίπου 6 μήνες οι ρίζες διαπερνούν 

τον πάτο και φυτρώνουν στο χώμα. 
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Growboxx® με μία ντομάτα δέντρου (= Tamarillo = Cyphomandra betacea) σε συνδοιασμό με μαρούλι (Lactuca 

sativa) 
 

Growboxx® plant cocoon    

Τυποποιημένα μέρη  
Κουτί - καπάκι με 4 τσέπες σπόρων – πήλινη μπάλα – κάλυμμα 
κατά της εξάτμισης

Χρώμα του κιβωτίου Μπεζ
Χρώμα του καπακιού Μπεζ
Χρώμα της πήλινης σφαίρας Άσπρος
Βάρος του συνόλου 550 grams (19.4 oz) 
Υλικός Biodegradable organic recycled paper 
Πρόσθετα στεγανότητα 
νερού Πρόσθετα ασφαλείας τροφίμων - δεν χρησιμοποιείται άσφαλτος

Πρόσθετα για την προστασία 
από τα ζώα 

Τα ασφαλή πρόσθετα τροφίμων βοηθούν στην πρόληψη επιθέσεων 
από βακτήρια - τερμίτες - κουνέλια - λαγοί - κατσίκες - πρόβατα.   
Ορισμένοι πληθυσμοί τερμιτών δεν είναι ευαίσθητοι και θα 
εξακολουθούν να επιτίθενται

Μεταφορά ύδατος στο 
δέντρο Χωρίς φυτίλι - μεταφορά νερού μέσω τριχοειδούς πυθμένα 
Αντοχή στη θερμοκρασία Between - 40⁰C to + 80⁰C (-40⁰F to +176⁰F) 
Diameter x height L40 x w 40 x h 20 cm (16 x 16 x 8 inches) 
Συγκομιδή όμβριων υδάτων Yes 
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Πλήρη σύνολα ανά παλέτα 
Maximum 750 on pallet 85 x 120 cm (32 x 48 “) in 40Ft HC sea 
container 

Complete sets 40Ft HC 
container 22.500 τεμάχια σε 30 παλέτες
παροχή νερού ανά ημέρα Από 100 χιλιοστόλιτρα έως 500 χιλιοστόλιτρα την ημέρα  
Επιρροή παροχής νερού Ανάλογα με τα υγροσκοπικά χαρακτηριστικά του εδάφους 

Χαρακτηριστικό καπακιού 
Το κάλυμμα έχει σιφόνι και επιφάνεια που έχει σχεδιαστεί για τη 
συλλογή βροχής 

Ζωα 
Το κάλυμμα είναι αρκετά ισχυρή για να τοποθετηθεί κάτω από το 
έδαφος κατά της κατανάλωσης ζώων

Ξαναγέμισμα 
Το σιφόνι στο κάλυμμα επιτρέπει ένα γρήγορο ξαναγέμισμα εάν 
είναι απαραίτητο

Πρόληψη της πολύ βαθιάς 
φύτευσης 

Βάθος κιβωτίου μόνο 19 cm προκειμένου να καθοριστούν οι ρίζες 
στο έδαφος και τον κορμό πάνω από το έδαφος

Αναμενόμενος χρόνος ζωής 
Growboxx® Box degrades within a year – cover degrades within 5 years 

Έλεγχος σκουλικιών 

Το κάλυμμα διατηρείται στην κάλυψη του εδάφους κατά τη 
διάρκεια 5 ετών για την πρόληψη των ιόντων και την αποφυγή 
εξάτμισης γύρω από το δέντρο

Εξάτμιση του νερού μέσω 
του καπακιού Μηδέν
Ανάπτυξη φυκών στο νερό Μηδέν
Εμπειρία 5 χρόνια με 200.000 Growboxxes σε 30 χώρες 

  
δείτε αυτό το βίντεο at 6:00 minutes – πώς ξεκίνησε με το μοντέλο 
2012

  δειτε αυτό το βίντεο του μοντέλου 2016  
Πατενταρισμένη In 113 countries since 2012 

 
Website www.groasis.com 
YouTube channel tree 
planting https://www.youtube.com/user/Groasiswaterboxx  

YouTube channel vegetables 
planting https://www.youtube.com/user/Groasisvegetables 

Download planting manual in our Groasis Growboxx® app in Google or Apple store 

 
     The Growboxx® plant cocoon: fix it & forget it!  

 


