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PRINCIPE EN OORSPRONG

PROFESSIONEEL IRRIGATIE KERAMIEK

OLLAS JAMET ORIGIN®

een millennium revolutie
in eco-irrigatie

OLLAS JAMET ORIGIN® is het enige irrigatiesysteem 
dat zich aanpast aan het klimaat, aan de behoeften 
van de planten en bodemtypen zonder noodzaak tot 

ingrijpen

Besparingen
• Water : 50 tot 75% afhankelijk van de grondsoort en de planten
• Tijd : Bewatering 7 tot 8 keer sneller dan de traditionele 
bewatering

Efficiëntie 
• 100% van het water wordt gebruikt om de bodem te bevochtigen, 
zonder verdamping met een goede mulch. Zachte en regelmatige 
irrigatie van onderaf. De wortels bewegen zich op natuurlijke wijze 
naar de Ollas en krijgen water naar gelang hun behoefte
• Geen stress of waterlijden door een gebrek aan water
• Geen tijdsbeperkingen voor bewatering
• De grootste irrigatiegebieden en autonomieën op de markt
• Geen onderhoud, vorst- en kalkbestendig

Welzijn van de planten
• Homogene en diepe wortelontwikkeling
• Verbetering van de hygiënische toestand en de smaakkwaliteit 
van eetbare producten
• Vermindering van cryptogamische ziekten zoals meeldauw
• Voeding met meer mineralen, planten zijn gezonder

BESPARINGEN,
EFFICIËNTIE,

WELZIJN
Ollas irrigatie (keramisch aardewerk) is een 
ondergrondse irrigatietechniek, zeer zuinig met 
water en bijzonder geschikt voor alle tuinen en 
aanplantingen.
De Ollas Jamet ORIGIN® keramiek wordt inge-
graven en tot aan de hals met water gevuld om 
de eromheen geplaatste planten te bevloeien.
De wanden, met hun specifieke porositeit, laten 
het water langzaam ontsnappen en worden door 
de plantenwortels geabsorbeerd gedurende een 
variabele periode (*)
Afhankelijk van de grond, de planten in de om-
geving, het klimaat en natuurlijk de grootte van 
de Ollas Jamet ORIGIN®.
Deze eeuwenoude techniek is sinds de jaren 
zestig het voorwerp geweest van veel we-
tenschappelijk onderzoek, onder meer door de 
alternatieve Nobelprijswinnaar Bill Mollison, een 
eminente Australische bioloog, bekend om zijn 
werk op het gebied van milieufysiologie en per-
macultuur, die dit het beste irrigatiesysteem ter 
wereld noemde.

(*) Afhankelijk van de bodem, de omringende planten, het klimaat en 
natuurlijk de grootte van de Ollas Jamet ORIGIN®

De Ollas Jamet
ORIGIN® past de 
irrigatie aan aan het 
klimaat, de behoefte 
van de planten en het 
bodemtype zonder 
de noodzaak tot 
interventie.
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OLLAS JAMET ORIGIN® EEN NATUURLIJK SYSTEEM

JAMET Aardewerkfabriek:
Hoogwaardige producten

Hoe kiest u uw OLLAS JAMET ORIGIN®
Om tot aan de nek begraven te worden. Geleverd met beschermings- en bedieningsdeksel.
Afhankelijk van de locatie en het te irrigeren oppervlak, een volledig gamma van afmetingen.

Wij vertrouwen u een product van zeer hoge kwaliteit toe, het resultaat van een unieke knowhow, dat zal bijdragen 
tot waterbesparing en tot het welzijn van de planten, dus ZORG ER GOED VOOR.

Zij worden erkend en aanbevolen door talrijke professionals in de plantenwereld en voldoen ook perfect aan de 
behoeften van particulieren.

De beheersing van het bakken op meer dan 1100°C, in combinatie met de nauwkeurige menging van de verschillende 
soorten aarde en de knowhow van de fabrikant, garanderen onze keramiek professionele kwaliteit irrigatie prestaties 
en een hoge duurzaamheid.

De ontwikkeling van OLLAS-JAMET® heeft 2 jaar onderzoek gevergd en werd 
uitgevoerd in samenwerking met professionelen uit de plantensector die tests hebben 
uitgevoerd in reële omstandigheden in hun tuinen, moestuinen en aangelegde gebieden.

• 100% ecologisch product met hoge milieuwaarde
• Regelmatige porositeit gegarandeerd door plantprofessionals. Zonder 
microscheurtjes

(*) De gegevens zijn gemiddelde schattingen en variëren naar gelang van de aard van het bodemtype en de planten. Variatie tussen klei- en zandgrond +/- 20%

Ref. Actieradius* Autonomie* Inhoud Geïrrigeerde
oppervlakte Hoogte in cm Ø in cm

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

3/5 dagen
5/7 dagen
7/9 dagen

9/11 dagen
11/13 dgn
13/15 dgn
20/25 dgn
32/38 dgn

0.5 L
1.5 L
3 L
6 L
9 L

12 L
20 L
35 L

0.13 m²
0.28 m²
0.50 m²
1.13 m²
2.01 m²
3.14 m²
4.90 m²
7.07 m²

16
23
28
34
37
39
40
45

10
13.5
17.5
23

25.5
28.5
36
41

Waarschijnlijk het 
beste irrigatiesysteem

JAMET ORIGIN® OLLAS zijn bijzonder geschikt 
voor groentetuintjes, potplanten en bomen of in de 
volle grond.

Zachte irrigatie, in combinatie met potgrond met 
een goede waterretentie, zorgt voor een langdurige 
bodemvochtigheid. Om de autonomie van de 
irrigatie te verbeteren, wordt oppervlakte-mulching 
aanbevolen.

Een OLLAS JAMET ORIGIN®
met beschermkap tegen verdamping
en het binnendringen van vreemde
voorwerpen, insecten, slakken, bladeren

40 cm

3.0 m

60 cm
80 cm
1.2 m
1.6 m
2.0 m
2.5 m


