
 
 

Innehållsförteckning Vår 
 

Vårcocktail: 

Gräsmattegödsel 28-0-0: 

Gräsmattegödsel N 28-0-0. Kvävekällorna tillgodoser både en omedelbar och på längre sikt 

tillgänglig näring. Den är tillverkad för att motverka stress hos växten, likaså för att tillföra 

balanserad näring till växten. Gödslet bryts ned i en 3-vägs process för att ge en kontrollerad 

tillväxt hos växtplantan. 

Kvävekälla: 14,0% urea, 7,0% ammoniacal, 7,0% nitrat 

Garanterad Analys: 28-0-0 

Spårämnen: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 

 

Järnsulfat: 

Vector Liquid 9 Iron används för att ge gräset fin och frisk färg, utan att överstimulera 

tillväxten Vector 9 Iron används för mosskontroll, begränsar maskförekomst samt stärker 

plantan under vinterperioden. Vector 9 Iron gör plantan mer motståndskraftig mot 

sjukdomar och stress. 

Garanterad Analys: 7,0% Fe 

 

Vätmedel: 

Högkoncentrerat penetrerande vätmedel, framtaget för att ge ett ekonomiskt och samtidigt 

överlägsen vattenpenetration på hydrofoba jordar. Håller marken fuktig upp till 4 veckor. 

 

Biostimulatorer: 

En biostimulator som är plantstimulerande och jordförbättrande produkt i formen av ren 

seaweed. Den är tillverkad av tången Ascophyllum nodosum genom skonsam spraytorkning 

för att undvika värmenedbrytning av näringsämnen. 

 

Grönfärg: 

Ett färgmedel som är baserat på den senaste tekniken för att skydda turf från skadlig eller 

överdriven UV-strålning. Upprätthåller ett vackert utseende genom att förbättra färgen 

under perioder av stress. Verkningstid upp till 6 veckor. 

 

I de fall blandningen behöver kompletteras rekommenderar vi en jordanalys.  



 
 

Innehållsförteckning Sommar 
 

Sommarcocktail: 

Gräsmattegödsel 28-0-0: 

Gräsmattegödsel N 28-0-0. Kvävekällorna tillgodoser både en omedelbar och på längre sikt 

tillgänglig näring. Den är tillverkad för att motverka stress hos växten, likaså för att tillföra 

balanserad näring till växten. Gödslet bryts ned i en 3-vägs process för att ge en kontrollerad 

tillväxt hos växtplantan. 

Kvävekälla: 14,0% urea, 7,0% ammoniacal, 7,0% nitrat 

Garanterad Analys: 28-0-0 

Spårämnen: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 

 

Järnsulfat: 

Vector Liquid 9 Iron används för att ge gräset fin och frisk färg, utan att överstimulera 

tillväxten Vector 9 Iron används för mosskontroll, begränsar maskförekomst samt stärker 

plantan under vinterperioden. Vector 9 Iron gör plantan mer motståndskraftig mot 

sjukdomar och stress. 

Garanterad Analys: 7,0% Fe 

 

Vätmedel: 

Högkoncentrerat penetrerande vätmedel, framtaget för att ge ett ekonomiskt och samtidigt 

överlägsen vattenpenetration på hydrofoba jordar. Håller marken fuktig upp till 4 veckor. 

 

Mikroämnen: 

Ett mikronäringsinnehåll som har utvecklats för att omfatta ett brett spektrum av 

mikronäringsämnen. Detta gör att den kan användas områden där tillgången på spårämnen 

är minimal. 

 

Grönfärg: 

Ett färgmedel som är baserat på den senaste tekniken för att skydda turf från skadlig eller 

överdriven UV-strålning. Upprätthåller ett vackert utseende genom att förbättra färgen 

under perioder av stress. Verkningstid upp till 6 veckor. 

 

I de fall blandningen behöver kompletteras rekommenderar vi en jordanalys.  



 
 

Innehållsförteckning Höst 
 

Höstcocktail: 

Gräsmattegödsel 28-0-0: 

Gräsmattegödsel N 28-0-0. Kvävekällorna tillgodoser både en omedelbar och på längre sikt 

tillgänglig näring. Den är tillverkad för att motverka stress hos växten, likaså för att tillföra 

balanserad näring till växten. Gödslet bryts ned i en 3-vägs process för att ge en kontrollerad 

tillväxt hos växtplantan. 

Kvävekälla: 14,0% urea, 7,0% ammoniacal, 7,0% nitrat 

Garanterad Analys: 28-0-0 

Spårämnen: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 

 

Järnsulfat: 

Vector Liquid 9 Iron används för att ge gräset fin och frisk färg, utan att överstimulera 

tillväxten Vector 9 Iron används för mosskontroll, begränsar maskförekomst samt stärker 

plantan under vinterperioden. Vector 9 Iron gör plantan mer motståndskraftig mot 

sjukdomar och stress. 

Garanterad Analys: 7,0% Fe 

 

Vätmedel: 

Högkoncentrerat penetrerande vätmedel, framtaget för att ge ett ekonomiskt och samtidigt 

överlägsen vattenpenetration på hydrofoba jordar. Håller marken fuktig upp till 4 veckor. 

 

Biostimulatorer: 

En växtbiostimulerande och avstressande blandning som innehåller 35% av de tillgängliga 

fria L-aminosyrorna, När den appliceras på plantor som lider av miljöbetingad stress hjälper 

den till att förbättra turfkvalitén och ge friskare plantor. 

 

Grönfärg: 

Ett färgmedel som är baserat på den senaste tekniken för att skydda turf från skadlig eller 

överdriven UV-strålning. Upprätthåller ett vackert utseende genom att förbättra färgen 

under perioder av stress. Verkningstid upp till 6 veckor. 

 

I de fall blandningen behöver kompletteras rekommenderar vi en jordanalys. 


