Bladgødning til roser

GroGreen® og Feed & Shine® er registrerede varemærker som tilhører E. Marker A/S. 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.
Made in the UK for E. Marker A/S.

Flydende/Koncentrat

Billederne er taget tidligt
om morgenen henholdsvis
før (dag 1) og efter (dag 2)
behandling med GroGreen
Feed & Shine Roser.
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GroGreen® Feed&Shine® Roser
Bladgødning til roser (koncentrat)
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GroGreen Feed & Shine Roser koncentrat er en specialudviklet mikronæringsgødning til alle
typer roser (undtaget Rosa Rugosa-gruppen). Ved brug en gang om ugen sikres, at roserne
holdes sunde og modstandsdygtige over for bladsvampe som fx rust, meldug og stråleplet.
GroGreen Feed & Shine Roser er det ekstra tilskud, der sammen med organisk gødning sikrer,
at roserne hele tiden trives optimalt. Produktet er miljøvenligt og skånsomt for roser og natur.
Indeholder mikronæringsstoffer, tang, jern, planteolierne tea tree, nellike og citronelle samt
afspændingsmiddel. Mikronæringsstoffernes dokumenterede effekt giver stærkt, sundt
rodnet og plantetilvækst - samt forebygger effektivt jern-, kobber-, magnesium-, mangan- og
zink-mangel. Planteolierne giver flotte blade, beskytter mod vind og vejr og holder bladene
tørre. Afspændingsmidlet sørger for, at planten optager næringen 100 %.
Anvendelse:
• Produktet er koncentreret og skal blandes med vand i forholdet 1:100 (se herunder).
Udbringes med sprøjte. Alternativt (gen)bruges vores refill ”klar-til-brug”-flaske (750 ml).
• Blandingen rystes godt og sprøjtes på alle blade til afdryp.
• Mængden afhænger af planternes størrelse.
• Anvendes én gang om ugen fra maj til september.
• Udbringes på tørre blade og i tørvejr.
• Udbringes ikke i direkte solskin.
• Ved genbrug af vores ”klar-til-brug”-flaske (750 ml):
Hæld 1/5 kapselmål (8 ml) koncentrat i flasken og
fyld op med vand (1:100).
Blandingen rystes godt og skal anvendes inden 8 dage.

Bestillingsnr.:
500 ml (30660)
5 liter (30670)
Anvendelse:
JFMAMJJASOND
Indhold:
Chelateret/Vandopløseligt
Jern (Fe)................................. 0,150 %
Chelateret/Vandopløseligt
Mangan (Mn)....................... 0,066 %
Chelateret/Vandopløseligt
Zink (Zn)................................ 0,150 %
Chelateret/Vandopløseligt
Kobber (Cu)........................... 0,150 %

Blandingsforhold:
1:100 = 0,5 liter koncentrat opblandes i 50 liter vand.
1 kapselmål (40 ml) rækker til 4 liter vand.
Garanteret indhold:
GroGreen Feed & Shine Roser koncentrat er en bladgødning med EDTA* chelateret mikronæring,
tang, naturlige planteolier og afspændingsmiddel til opblanding i vand. Produktets pH er 7,5.
Farven er grøn.
Ikke plantenæring:
Tea tree olie 0,5 %, citronelle olie 0,5 %,
nellike olie 0,5 %, tang 1,75 %, afspændingsmiddel 34 % samt magnesium.

Stærkere rodnet

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

Opbevaring:
Opbevares frostfrit.
* EDTA betyder ”fuldt tilgængeligt”.
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