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Grundläggande handledning för plantering av växter i ett ACT® 
 
 
Viktigt: Växterna får inte sättas i systemet förrän det är fyllt med vatten, de torkar ut annars! 
Om växterna inte planteras i systemet direkt efter leveransen så ska de vattnas regelbundet 
och förvaras på en skuggig plats - låt dem inte torka ut! 
Plantera växter i de hål i gallret där man kan se att det finns bioblock under. Är det tomt under 
hålet kan plantan sjunka ner i tanken. 
 
 
1. Allmänt 
 

Levande vattenväxter är ett viktigt inslag i ACT® -systemet. De levereras i ett brätte färdiga att sättas i 
systemet.  
 
2. Planering och förberedelser 
 
För att optimera växternas tillväxt tas hänsyn till hur solen står under dygnet. De lägsta växterna 
placeras mot söder och de högre mot norr för att alla ska få solljus. De olika arterna ska planteras 
tillsammans i sjok och inte blandas med varandra, de trivs bättre då. 
 
3. Hur växterna levereras 
 
Växterna till InterACT®, totalt 70 stycken plantor, levereras i brätten med följande uppsättning (från 
vänster till höger i bilden): 
 
20 stycken Phragmites australis (Bladvass) 
20 stycken Typha angustifolia (kaveldun) 
15 stycken Scirpus lacustris (säv)  
15 stycken Iris pseudacorus (gul svärdslilja) 
 
För att gör det enkelt för er, kommer växterna med en numrering, varje art har ett nummer. Växterna 
ska installeras enligt schemat på nästa sida. På lite sikt kommer växterna att se ut här: 
 
 

 
 
Fig 1-4: De olika arterna av växter 
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4. Plantering av växter i InterACT® 
 
Växterna har en numrering för att göra det enkelt. Nummer 1, Phragmites australis (bladvass) 
planteras åt öster, nummer 2 Iris pseudacorus (gul svärdslilja) åt söder, nummer 3 Scirpus lacustris 
(säv) åt väster och nummer 4 Typha angustifolia (kaveldun) placeras längst åt norr enligt ritningen 
nedan. Försök att fördela växterna så jämnt som möjligt över ytan.  
Om man har en InterACT® av äldre modell, med galler i mitten istället för lock, ska inga växter 
planteras i mittenbrunnen. Växter ska inte heller planteras på den upphöjda platån där 
luftpumpen står. 
 
 

 
 

Fig 5. Växternas placering i InterACT
® 

 
Växterna levereras i ett brätte och tas ut genom att man trycker upp dem underifrån. Växtpluggen 
(rotdelen av växten) är smal men går utmärkt att sätta ned i gallret så att de fastnar på skarvarna 
mellan de underliggande bioblocken. Tänk på att inte sätta växterna i de hål där du inte känner något 
motstånd alls när du trycker ner plantorna. Tryck ned plantorna ordentligt så att de står stabilt och var 
inte orolig för att växten ska ta skada (=tryck hårt!). Om plantorna inte trycks ned tillräckligt djupt kan 
de att falla över och bli liggande när de växer till sig.  
  
 

                 
   
         Fig 6. Kläm ihop krukan lite lätt.   Fig 7.Så här ska det se ut!  

 
 


