HAVEPRODUKTER
PLÆNEGØDNING – 15 kg.
NPK 14-3-15 plænegødning er chlorfattig og bør anvendes 3 gange om året:
• I marts-april udstrøes 3 kg. pr. 100 m2 • I juni-juli udstrøes 2 kg. pr. 100 m2 • I september udstrøes 2 kg pr. 100 m2.
Plænegødning udstrøes jævnt når græsset er tørt og dugfrit – gerne umiddelbart før vedvarende regn.
Gødningen kan i øvrigt anvendes over alt i haven.
Vare nr.: 1963-015

Priser

179,00 /sæk

Ved 10 sække 159,00 /sæk

Pr. palle (66 sække) 139,00 /sæk

UNIVERSAL HAVEGØDNING – 15 kg.
NPK 16-3-12 Universal Havegødning mek.bl. udstrøes jævnt, når planterne er tørre og dugfrie, gerne lige efter, at havens
bede er kultiveret grundigt. Bør anvendes 3 gange årligt:
• I marts-april udstrøes 3 kg pr. 100 m2 • I maj-juni udstrøes 3 kg pr. 100 m2
• I juli-august udstrøes 2 kg pr. 100 m2.
Vare nr.: 1960-010

Priser

186,00 /sæk

Ved 10 sække 166,00 /sæk

Pr. palle (66 sække) 146,00 /sæk

ROSENGØDNING – 100% organisk i pilleform
Gødningen fra fjerkræ, har en sammensætning der giver roserne en god blomstersætning og veludviklede grønne blade.
Kultiver gødningen 1-2 cm ned i jorden, herved opløses den langsomt, og har således en optimal effekt.
Anbefalet brug: 1 kg pr. 10 m², gives over perioden april-juni.
Leveres i praktisk 2 kg. spand, således at gødningen opbevares tørt og lugtfrit.
Vare nr.: 1968-002

Priser

79,00 /spand

Ved 10 spande 69,00 /spand

Pr. palle (72 spande) 59,00 /spand

RHODODENDRONGØDNING NPK 9-2-6 – 100% organisk i pilleform
Specielt udviklet til surbundsplanter bl.a. Hortensia og Azalie – giver optimal effekt, svider ikke planterne. Gødningen fra
fjerkræ er varmebehandlet og bakteriefri. Forlænger levetiden og forøger blomstringen. Gødningen er langtidsvirkende,
bør spredes mellem planterne og ikke ved stammen. Anbefalet brug: 1 kg pr. 10 m² gives over perioden marts-juni, primært
i starten af vækstsæsonen.
Leveres i praktisk 2 kg. spand, hvor gødningen opbevares tørt og lugtfrit.
Vare nr.: 1969-002

Priser

79,00 /spand

Ved 10 spande 69,00 /spand

Pr. palle (72 spande) 59,00 /spand

JERNVITRIOL – 5 kg.
Når du skal have fjernet mos i plænen er jernvitriol lige sagen. Med jernvitriol kvæles mosdannelsen. Indhold: 5 kg. 18%
vandopløselig Fe. Brugervejledning: Tørt produkt – kan strøs ud eller bland 500 gram jernvitriol i 10 ltr vand.
Plænen vandes med plastvandkande. Advarsel: Dette produkt misfarver murværk og fliser.
Vare nr.: 1962-005

Priser

79,00 /spand

Ved 10 spande 69,00 /spand

Pr. palle (45 spande) 59,00 /spand

GRANULERET HAVEKALK m/4,5% Mg – 15 kg.
Nødvendigt næringsstof til frugt og grønt - Hæmmer mos - Fremmer vækst og farve. Perlerne er lette at strø. For at havens
planter kan udnytte næringsstofferne i jorden, er det vigtigt at kalktilstanden – reaktionstallet – i jorden er i orden. For at
undgå jorden bliver sur, vil 15 kg GRANULERET KALK pr. 100 m2 udbragt i vinterhalvåret eller i det tidlige forår være passende.
Dosering af magnesium fremmer planternes vækst og modvirker gul misfarvning.
Vare nr.: 1961-010

Priser

68,00 /sæk

Ved 10 sække 58,00 /sæk

Pr. palle (66 sække) 48,00 /sæk

GROKRAFT GØDNING – 5,5 kg.
Koncentreret - Flydende - NPK 5-1-4. Den færdige gødningsblanding er perfekt til hele haven samt drivhuset. Blomster i
krukker og altankasser samt grøntsager, vil nyde godt af Grokraft. Udvanding m/vandkande: Der anvendes 30 ml. eller
2 kapselfulde til 10 ltr. vand, hver gang der vandes.
Grokraft rækker til 2.000 ltr. 2,5% gødningsvand.
Vare nr.: 1966-005

Priser

129,00 /dunk

Ved 10 dunke 115,50 /dunk

Pr. palle (54 dunke) 98,00 /dunk
Alle priserne er inkl. afgift. Ekskl. moms og levering.
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