
Greenkeeping  Gräsgödsel Mossa & Ogräs
Organiskt baserat gräsgödsel med järnsulfat 

®
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– Ger en grön, tät och stark gräsmatta
– Begränsar etablering av mossa & ogräs
– Har samma NPK som proffsen använder

– Gräsmattor

– Kan användas vår, sommar och höst beroende på 
gräsmattans skick 

– Sprid ut 2-5 kg per 100 m² förslagsvis med 
spridarvagn, 10 kg räcker till ca 250 m²

Om Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs
Med Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs gödslar du 
som proffsen! Det är ett organiskt baserat gräsgödsel med 
järnsulfat som gör gräsmattan djupt grön, frodig, tät och 
slitstark, vilket försämrar förutsättningarna för mossa och 
ogräs. 

NPK-förhållandet (kväve, fosfor, kalium) i Greenkeeping 
Gräsgödsel Mossa & Ogräs är det samma som  
används på golfbanor och av andra grönyteproffs. Den 
höga kvävehalten ger gräset en kickstart i tillväxten och 
järnsulfatet berikar gräset med näring. 

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs är 
långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör 
att näringen utsöndras långsamt och därmed ger gräset 
rätt mängd NPK under sin tillväxt. På så sätt håller sig 
gräset friskt och starkt för att klara av såväl slitage som 
vinter. Gräset behöver inte klippas lika ofta som vid 
användning av konstgödsel. Till skillnad från konstgödsel 
innehåller Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs 
värdefulla mikronäringsämnen.

Gör så här
Första  gödslingen bör  ske  först  när utomhustemperaturen 
når 8-9°C och gräset har börjat växa. Sprid ut Greenkeeping 
Gräsgödsel Mossa & Ogräs över gräsmattan, förslagsvis 
med en spridarvagn. Använd skyddshandskar. Eftervattna 
för bästa resultat. Redan inom någon vecka kan du se 
tydliga resultat då gräset blivit grönare, tätare och starkare, 
vilket begränsar nyetablering av mossa och ogräs. Bäst 
resultat uppnås genom att gödsla minst tre gånger under 
växtsäsongen.

Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs levereras i 10 kg säck

NPK 10-2-5 
+12 järnsulfat



 Vår             Sommar           Höst
  April Maj Jun Jul Aug Sept Okt 

Rikligt 
med 
mossa

Måttligt
med
mossa

Ingen 
mossa

Greenkeeping
Gräsgödsel 

Mossa & ogräs
  1 gg/vår

  4-5 kg/100m²

Greenkeeping
Gräsgödsel 

Mossa & Ogräs
1 gg/sommar

  4-5 kg/100m²

  Greenkeeping
Gräsgödsel

Mossa & Ogräs
1 gg/höst

2 kg/100m²

GrönTrädgård 
Eco

1 gg/sommar
  3-5 kg/100m²

  GrönTrädgård 
Eco

1 gg/höst
2 kg/100m²

  GrönTrädgård
 Eco

1 gg/höst
2 kg/100m²

GrönTrädgård 
Eco

alt. Greenkeeping 

1 gg/sommar
  3-5 kg/100m²

GrönTrädgård 
Eco

alt. Greenkeeping 
1 gg/vår

  4-5 kg/100m²

Greenkeeping
Gräsgödsel

Mossa & Ogräs
1 gg/vår

  4-5 kg/100m²

Gödselschema


