Innehållsförteckning Vår
GräsmatteBoost Vårmix:
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
Flytande 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.

Tjänsten GräsmatteBoost utförs av GENTAS TrädgårdSmart.

Innehållsförteckning Sommar
GräsmatteBoost Sommarmix:
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
Flytande 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.
Granulerat sommargödsel:
Humik Boost 30-8-8 är en gödningsprodukt med hög kvävehalt och tillsatt fosfor och kalium för att
ge en utmärkt tillväxt. Kvävet är förenat med humussyra vilket resulterar i långsam frigöring till
växten under en längre period av 2-3 månader. Den höga kvävehalten bidrar till att främja utmärkt
tillväxt och återhämtning under perioder med högt slitage.
Stödsådd:
Gräsfröblandning som innehåller eng. rajgräs med utlöpare och tetraploida sorter som ger en
förstärkt gräsyta tillsammans med inslaget av rödsvingel. Är snabbetablerande och slitstark.
I de fall blandningen behöver kompletteras rekommenderar vi en jordanalys.
Tjänsten GräsmatteBoost utförs av GENTAS TrädgårdSmart.

Innehållsförteckning Höst
GräsmatteBoost Höstmix:
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
Flytande 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 Laminosyrorna, 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.
Granulerat höstgödsel:
ImpactPlus Perk är en överlägsen härdningsprodukt för användning i svalare väderförhållanden. Det
är kombination av mangan, järn och kalium som gör detta till en idealisk höstprodukt men har
också använts som en försäsongsprodukt med stor framgång. Det 10% långsamverkande järnet ger
utmärkt färg utan att ge överdriven tillväxt.
Stödsådd:
Gräsfröblandning som innehåller eng. rajgräs med utlöpare och tetraploida sorter som ger en
förstärkt gräsyta tillsammans med inslaget av rödsvingel. Är snabbetablerande och slitstark.
I de fall blandningen behöver kompletteras rekommenderar vi en jordanalys.
Tjänsten GräsmatteBoost utförs av GENTAS TrädgårdSmart.

Innehållsförteckning Vinter
GräsmatteBoost Vintermix:
Granulerat höstgödsel:
ImpactPlus Perk är en överlägsen härdningsprodukt för användning i svalare väderförhållanden. Det
är kombination av mangan, järn och kalium som gör detta till en idealisk höstprodukt men har
också använts som en försäsongsprodukt med stor framgång. Det 10% långsamverkande järnet ger
utmärkt färg utan att ge överdriven tillväxt.
ImpactPlus Perk erbjuder överlägsen och tillförlitlig näringstillgång för förbättrad prestanda vid
lägre temperaturer för att erbjuda försäsongstillväxt och ökad slitstyrka.

Tjänsten GräsmatteBoost utförs av GENTAS TrädgårdSmart.

