
GrönTrädgård Eco™
NPK 9-3-4 

               VARFÖR

Kravgodkänt allroundgödsel för 
gräs och växter i trädgården

               VAR

               NÄR

               HUR

– Ekologiskt gödsel som får din trädgård att grönska

– Stärker gräs och växter 

– Innehåller värdefulla mikronäringsämnen

– Gräsmattan, rabatter, häckar, buskar etc.

– Idealiskt sommar- och höstgödsel

– Sprid ut 3-5 kg per 100 m² för gräsmatta och 60-
100 g/m² för övriga växter i trädgården 

Om GrönTrädgård Eco
GrönTrädgård Eco är ett kravgodkänt organiskt 
baserat allroundgödsel som har samma positiva effekt 
på gräsmattan som på övriga växter i trädgården. 
GrönTrädgård Eco är långtidsverkande tack vare den 
organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt 
och därmed ger gräs och växter rätt mängd NPK (kväve, 
fosfor, kalium) under sin tillväxt. Gräs och växter håller sig 
friska och starka för att klara av såväl slitage som vinter. 
Till skillnad från konstgödsel innehåller GrönTrädgård Eco 
värdefulla mikronäringsämnen. 10 kg räcker till ca 250 m².

Gör så här
Gräsmatta: Sprid ut 3-5 kg per 100 m², förslagsvis med 
spridarvagn. Eftervattna för bästa resultat. Redan inom 
någon vecka börjar behandlingen med GrönTrädgård 
Eco att ge tydliga resultat.

Gödsla andra växter i trädgården: Sprid ut GrönTrädgård 
Eco på den plats du önskar gödsla, när växten är i god 
tillväxt under våren. Eftervattna för bästa resultat. 

Tips! Vid nyanläggning av rabatt eller nyplantering av 
träd och buskar rekommenderas gödsling på våren, ca 
150-250 g/m². För en välmående växt rekommenderas 
underhållsgödsling varje år när växten är i god tillväxt.

GrönTrädgård Eco levereras i 10 kg säck



 Vår             Sommar           Höst
  April Maj Jun Jul Aug Sept Okt 
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Gräsgödsel 

Mossa & ogräs
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  4-5 kg/100m²

  Greenkeeping
Gräsgödsel

Mossa & Ogräs
1 gg/höst

2 kg/100m²

GrönTrädgård 
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1 gg/sommar
  3-5 kg/100m²
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2 kg/100m²
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1 gg/höst
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alt. Greenkeeping 

1 gg/sommar
  3-5 kg/100m²
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1 gg/vår

  4-5 kg/100m²

Greenkeeping
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Mossa & Ogräs
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Gödselschema


