
IMPACT CGF 25-5-10 + 2% MgO
Storlek: 10kgs

indi  grow
growth through innovation

IMPACT
CGF
25-5-10
+ 2% MgO

�  Långtidsverkande fullgödsel för din trädgård
�  Perfekt att användas som tidig vårstart
�  Tillsatsen av 2% MgO bidrar till att öka färg och därmed fotosyntesen

Cirka verkningstid: 8 - 12 veckor Förpackning: 10 kg
SGN: 140 m²/förpackning: 500 m2

Klipphöjd: > 6 mm Appliceringsmängd: 2 - 4 kg/100m2

Kvävekälla:  10,4% Poly C, 1,2% ammonium, 13,4% urea Vattenmängd: N/A
Garanterad analys: 25-2,2-8,3 Appliserings Metod: Spridare 
Organiskt material: -
Spårämnen: 2,0% MgO

Sprid kornen jämnt över gräsmattan och vattna ner det, alternativt lägg innan regn
Håller upp till 3 månader
Jordtemperatur vid applicering minst 8 grader
Lägg 1 giva i slutet av maj och en i början av augusti för optimalt resultat
Överdosera inte och undvik att lägga ut produkten i direkt solljus utan att vattna efter

 Mängd tillförda näringsämnen (kg/100m²) vid en applicering

2 kg/100m² 4 kg/100m²
N  50,0 P2O5  10,0 K2O  20,0 N  100,0 P2O5  20,0 K2O  40,0

Jordtemperatur vid applicering

minimum oC 
8

optimum oC 
16

maximum oC 
30
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Ta chansen att använda  
samma gödsel som golfbanan!

 
Nu har du möjlighet att för endast 495 kr/hink köpa samma 
produkter som världens ledande golfbanor använder sig av. 
Samtidigt stöttar du din hemmaklubb.

1 hink 10 kg räcker till  ca 500m2 gräsmatta.

Denna high-tec gödning ger en förträfflig respons redan vid låga 
temperaturer. 

Produkten innehåller en balanserad mängd N-P-K samt 
magnesium, detta ger en lugn tillväxt och friskt grön färg i upp 
till 3 månader. Perfekt för dig med robotklippare!

Till gräsmattan: 2-4 kg per 100m2

Låter det intressant?

 
För upphämtning kontakta:   Banchef:  

     Tel: 

     Email: 

 
Betalar gör du på Kansliet eller med Swisch.


