
Ett långtidsverkande gödselmedel som  
är både enkelt och billigt att använda. 

E T T PROFESSIONELLT GÖDSELMEDEL
GRON 
V A X



Långtidsverkande näring som ger 
dina träd och buskar nytt liv. 

NÄRINGSINNEHÅLL                VIKTPROCENT
Totalkväve (N)   15

Varav Nitrat       3   
Ammonium       7
Urea        2
Metylenurea      3    

Fosfor (P)          3
Kalium (K)      11
Svavel (S)      9
Magnesium (Mg)        1,2

Ofta gödslar vi gräsmattan och våra rabatter så de blir frodiga och 
vackra. Det är lätt att glömma bort att även buskar och träd behöver 
påfyllning av olika näringsämnen. 
 
Med GrönVäx tillför du nytt liv till dina  
träd och buskar på ett enkelt och  
billigt sätt. Du får en professionell,  
långtidsverkande produkt som  
innehåller precis alla de näringsämnen  
som dina träd och buskar behöver. 

 Säkrar etablering vid plantering
 Tätar glesa häckar
 Vitaliserar träd och buskar
 Effekten varar i tre år
 Enkelt och billigt att applicera

INNEHÅLLER ÄVEN MIKRONÄRING
Bor (B)  Mangan (Mn)    
Koppar (Cu)  Molybden (Mo)
Järn (Fe)  Zink (Zn)    

   
     

    

GrönVäx bör förvars torrt och rumstempererat.



Superenkelt att använda. På bara  
3 steg har du 3 års komplett näring

Så här många stavar behöver du:

BEHOV        STAMDIAMETER     ANTAL STAVAR
Träd   5 cm    2 st 
   5-10 cm    3 st 
   Över 10 cm   3-5 st 

Buskar   Lägre än 2 m   2 st 
   Högre än 2 m   4 st

Gör ett hål i marken  
med ett spett eller liknande redskap 
utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 
3-4 decimeter djupt. En torrare jordmån 
har något djupare rötter och behöver 
därför något djupare hål.

Placera staven 
(ta bort det vita locket) så att den övre 
delen är 1-3 decimeter under markytan. 
Placera resterande stavar jämnt fördelade 
utmed trädet eller buskens dropplinje.

Stampa till 
med klacken ovanpå jorden  
för att täcka hålet.
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GrönVäx bör förvars torrt och rumstempererat.



SW Horto AB
Herrestadsvägen 24

SE-276 50 Hammenhög SWEDEN
Telefon +46 414 44 37 00      

Fax +46 414 44 37 20
E-post info@swhorto.se 

www.swhorto.se                        

Välkommen att kontakta din säljare!                        

En produkt från Glivarp Garden AB

Med GrönVäx får du frodiga och fina träd och buskar enkelt,  billigt och länge.


