Organiskt baserat gödselsmedel
Granulat

GroGreen® M-STOP
Organiskt baserat gödselsmedel
Färdigt att använda
GroGreen M-STOP är ett unikt organiskt mineraliskt gödselsmedel för skötsel av gräsytor.
M-STOP innehåller bland annat vissa naturliga doftämnen som bidrar till det behandlade
området av gräsmattan hålls friskt och grönt.

560-14

Det är fingranulerat och enkelt att sprida, för hand eller med gödselspridare. Det kan användas året om. Normalt appliceras medlet dock under vår och höst.

00 m 2

GroGreen M-STOP innehåller 3 % N och är baserat på naturliga doftämnen, organisk gödning
och ammoniumsulfat. Produkten kan användas på golfbanor, idrottsplaner, stora gräsmattor
och i trädgårdar. GroGreen M-STOP är färdigt att använda.
Garanterat innehåll:
• Total Kväve (N): 3 %
Utvunnit av mjöl av jordnötsskal, ammoniumsulfat och vegetabiliska oljor. Produkten er
klorfattig.
Dosering:
7 g/m2, 700 g/100 m2 eller 70 kg per ha.
Räcker till:
4 kg till 560 m2
10 kg till 1.400 m2
Användning:
Antningen med hjälp av gödselspridare eller för hand gödslas hela området två gånger om
året med GroGreen M-STOP. M-STOP fungerar snabbast och mest effektivt vid applicering
före regn eller om man vattnar det gödslade området.

Beställningsnr:
4 kg (30400)
10 kg (30300)
Användningsperiod:
JFMAMJJASOND
Innehåll:

Första behandlingen, dag 1:
• Applicera M-STOP på hela det berörda området och vattna sedan i 20 minuter.

Total Kväve (N)........................ 3,0 %

Andra behandlingen, dag 14:
• Upprepa behandlingen.

Utvunnit av mjöl av jordnötsskal,
ammoniumsulfat och vegetabiliska
oljor.

Varning:
Ska hållas utom räckhåll för barn och förvaras i originalförpackningen. Undvik förorening av vatten, matvaror eller behållare som är avsedda för matvaror. Tvätta huden efter användning. Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögon, skölj noga med vatten i 15-20 minuter.

Produkten er klorfattig.
GroGreen® är ett varumärke som
tillhör E. Marker A/S.

Distribution:
Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se

Eftersom användningen av denna produkt ligger utanför vår kontroll, kan GroGreen® och E. Marker A/S
inte ställas till ansvar för otillräcklig verkan vid felaktig dosering.

För en hållbar trädgård

www.ecoturf.se

