Bladgödsel till rosor
Flytande/Koncentrat

EFTER

innan

Bilderna är fotograferade
tidigt på morgonen innan
(dag 1) och efter (dag 2)
behandling med GroGreen
Feed & Shine.
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GroGreen® Feed&Shine®
Bladgödsel till rosor (koncentrat)
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OR

GroGreen Feed & Shine Koncentrat är en specialutvecklad mikronäringsgödsel för alla typer
av rosor. Användning en gång i veckan garanterar att rosorna förblir friska, starka och motståndskraftiga gentemot kända bladsvampar som rost, mjöldagg och svartfläcksjuka.
GroGreen Feed & Shine till rosor innehåller kväve, mikronäringsämnen, magnesium, växtoljorna tea tree-, nejlik- och citronellaolja samt avspänningsmedel som underlättar upptagningen
i bladen. Mikronäringsämnena förebygger effektivt koppar-, magnesium-, mangan- och
zinkbrist, så att rosorna stärks. Växtoljorna ger vackra blanka blad, skyddar mot väder och
vind och håller bladen torra. Kvävet stärker växternas tillväxt. Resultatet
blir rosor som är mindre sårbara gentemot bladsvampar och skadedjur.
Avspänningsmedlet ser till att produkten stannar kvar på bladen och att
växten tar upp näringen till 100 procent.
GroGreen Feed & Shine är miljövänligt och skonsamt mot rosor och natur.
Användning:
• Produkten är koncentrerad och ska blandas med vatten i förhållandet 1:100;
t.ex. 1 liter koncentrat till 100 liter vatten. Appliceras med spruta.
Använd alternativt vår refillflaska (till bruksklar-produkten).
• Sprutas på alla rosenblad tills vätskan droppar från bladen.
• Sprutas på torra blad och i torrväder.
• Produkten används en gång per vecka från maj till september.
• Hur mycket som ska användas beror på växternas storlek.
• GroGreen Feed & Shine är det extra tillskott som tillsammans med organisk gödning säkerställer att rosorna hela tiden trivs optimalt.

Beställningsnr:
500 ml (30660)
5 liter (30670)
Användningsperiod:
JFMAMJJASOND
Innehåll:
Totalkväve (N).......................... 7,5 %
Varav:
Urea....................................... 7,5 %
Kelaterad magnesium (Mg).... 0,50 %
Kelaterad mangan (Mn).......... 0,20 %
Kelaterad zink (Zn)................ 0,20 %
Kelaterad koppar (Cu)............ 0,25 %

Blandas i förhållandet:
1 liter koncentrat till 100 liter vatten.
Garanterat innehåll:
GroGreen Feed & Shine i koncentrat är en bladgödsel med EDTA-kelaterad mikronäring,
kväve, naturliga växtoljor och avspänningsmedel. Produkten ska blandas ut i vatten. pH 7,5.
Färgen är grön.
Distribution:

Ej växtnäring:
Tea tree-olja 0,54 %, citronellaolja 0,54 % och nejlikolja 0,54 % samt avspänningsmedel 32,3 %.
Lagring:
Lagras frostfritt.

Ecoturf AB
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* EDTA betyder ”fullständigt tillgängliga”.
GroGreen® är ett varumärke som tillhör E. Marker A/S. 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. Made in the UK for E. Marker A/S.

För en hållbar trädgård

www.ecoturf.se

