Organisk baseret gødning
Granulat

GroGreen® M-STOP
Organisk baseret gødning
Klar til brug
GroGreen M-STOP er et unikt, organisk/mineralsk baseret gødningsprodukt til græsarealer.
M-STOP indeholder blandt andet nogle naturlige duftstoffer, der holder det behandlede
område af græsplænen sund og grøn.

560-14

Det er fint granuleret og nemt at sprede med håndkraft eller gødningsspreder. Gødningsproduktet kan anvendes hele året, dog typisk forår og efterår.

00 m 2

GroGreen M-STOP indeholder 3 % kvælstof (N) og er baseret på naturlige duftstoffer og organisk/mineralsk gødning. Produktet kan bruges på golfbaner, sportsbaner, store græsplæner
og i haver. GroGreen M-STOP er klar til brug.
Garanteret indhold:
• Kvælstof (N): 3 %
Udvundet af mel af jordnøddeskaller, ammoniumsulfat samt vegetabilske olier. Produktet er
klorfattigt.
Dosering:
7 g/m2, 700 g/100 m2 eller 70 kg pr. ha.
Rækker til:
4 kg til 560 m2
10 kg til 1.400 m2
Anvendelse:
Med gødningsspreder eller håndspredning gødes to gange årligt med GroGreen M-STOP på
hele området. M-STOP virker hurtigst og mest effektivt ved spredning lige før et godt regnvejr
eller ved efterfølgende vanding af det gødede område.
Første spredning dag 1:
• Spred M-STOP på hele området og vand herefter i 20 minutter, så græsset kommer til at
gro optimalt.
Anden spredning dag 14:
• Gentag behandling og vanding som beskrevet ovenfor.

Bestillingsnr.:
4 kg (30400)
10 kg (30300)
Anvendelse:
JFMAMJJASOND
Indhold:
Kvælstof (N)............................ 3,0 %
Udvundet af mel af jordnøddeskaller,
ammoniumsulfat samt vegetabilske
olier.
Produktet er klorfattigt.

Advarsler:
Skal holdes udenfor børns rækkevidde. Skal opbevares i den originale beholder. Undgå
forurening af vand, madvarer eller beholdere beregnet til madvarer. Vask huden efter brug.
Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af kontakt med øjne, skyl grundigt med vand i
15-20 minutter.

GroGreen® er et varemærke
tilhørende E. Marker A/S.

Distribution og forhandling:
E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk
www.grogreen.dk

Da anvendelsen af dette produkt ligger uden for vor kontrol, kan GroGreen® og E. Marker A/S ikke stilles
ansvarlig for utilstrækkelig virkning ved forkert dosering.
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