Park & Mark

Gödselmedel
Gödsel
Vi kan erbjuda ett sortiment av olika gödselmedel som täcker de
flesta behoven av växtnäring. Vi har olika förpackningsvarianter och
gödseltyper; mineralgödsel, hönsgödsel och sammansatt KRAV-godkänd
organisk gödsel, vattenlöslig gödsel för utvattning, Superex, samt
långtidsverkande inkapslad mineralgödsel, Osmocote. Långtidsverkande
gödsel är särskilt användbar vid trädplantering och till jordar på tak.

1234 Naturgödsel för gräsmattan 30x10 l, Halvpall

4-1,5-2

X

9-1-3

X

4-2,5-8

1252 Mineralgödsel för gräsmattan 30x10 l, Halvpall

21-4-7

X

1250 Mineralgödsel för trädgården 50x4 l, Halvpall

11-5-18

X

1254 Specialgödsel PK, Höstgödsling 50x4 l, Halvpall

0-7-25

1298 Trädgårdskalk

= 100% naturlig
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3-1-3

1232 Naturgödsel för blommor, buskar, och träd 50x4 l, Halvpall

471188 Plant Superex, lättlösligt för bevattning, 25kg

Köksträdgården
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NPK

3240 Kogödsel 51x40 l, Helpall
750 Pelleterad kogödsel 36x15 l, Halvpall

Planteringar

Gödsel

Sommarblommor

Gräsmattan

Gödsel

Ring kundcenter för pris och
leverans av produkterna i tabellen.
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Gödsling av växtbäddar
Grundgödsling, säsong 1.
Rekommenderad grundgödsling för ogödslade
jordar, per 100 m2.
Den lägre givan ges till långsamt växande perenner och
perenner med liten bladmassa, den högre till snabbväxande,
omfångsrika perenner samt buskar och träd. Välj ett av
alternativen:
• Mineralgödsel
8-10 kg mineralgödsel för trädgården NPK 11-5-18
• Organisk gödsel
45-60 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3 eller
15-25 kg naturgödsel för gräsmattan NPK 9-1-3
• Långtidsverkande gödsel
10-15 kg Osmocote Pro 8-9 mån

Gödsel

Hasselfors Gardens anläggningsjordar finns både i
gödslade och ogödslade varianter.
De ogödslade jordarna ska alltid grundgödslas i samband med plantering för att ge växterna bra förutsättningar för etablering. Om plantering sker på hösten
görs grundgödslingen på våren för att undvika växtnäringsläckage.
Även de gödslade jordar behöver ett gödslingsprogram. De gödslade jordarna har en förhållandevis låg
gödselgiva eftersom vi som jordleverantör inte vet vilka
växter som ska planteras i jorden. Gödslingen ger ett
litet förråd i jorden och kan fungera som en startgiva,
förutsatt att växterna planteras omgående i jorden. Vi
rekommenderar att gödsla även den gödslade jorden
några veckor efter plantering, dock senast i juli.
För att säkerställa en god etablering är det viktigt att
ett program för underhållsgödsling upprättas för de första 2-3 växtsäsongerna.
För att behålla en god näringsstatus i marken rekommenderas minst en årlig vårgiva. Första gödslingen kan
gärna göras tidigt på våren strax innan knoppsprickning. Gödslingsrekommendationerna nedan ska ses som
en hjälp och behöver ibland anpassas till de lokala förhållandena och växtmaterialet.

Extra giva under planteringssäsongen av
ogödslade och gödslade jordar, per 100 m2.
Vid tidig plantering eller efter en mycket regnrik försommar
ges en utöver grundgödsling ytterligare en giva senast i juli.
• Mineralgödsel
2-3 kg mineralgödsel för trädgården NPK 11-5-18
• Organisk gödsel
10-15 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3 eller
5-10 kg naturgödsel för gräsmattan NPK 9-1-3

Underhållsgödsling
Underhållsgödsling år 2 och 3 samt vid behov
varje år, per 100 m2 och år.
Välj ett av alternativen:
• Mineralgödsel
3-4 kg mineralgödsel för trädgården NPK 11-5-18
• Organisk gödsel
15-20 kg pelleterad hönsgödsel NPK 4-1-3 eller
6-10 kg naturgödsel för gräsmattan NPK 9-1-3
• Flytande växtnäring
2-3 promille lösning av Plant Superex NPK 19-4-20.
(2-3 kg per 1000 liter bevattningsvatten). Används främst
till sommarblommor och till gatuträd där annan form av
näringstillförsel är svår.
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Kontaktuppgifter
Säljare/rådgivning

Innesäljare/rådgivning

Peter Johansson
Mobil: 070-622 52 52
peter.johansson@hasselforsgarden.se

Miriam Sallnäs
tel: 019-761 42 05
miriam.sallnas@hasselforsgarden.se

Order
7:00–16:00
Tel: 020-50 50 70

Magnus Danling
Mobil: 070-750 20 24
magnus.danling@hasselforsgarden.se

Camilla Novak
tel:019-761 42 42
camilla.novak@hasselforsgarden.se

Jeanette Klahr
Mobil: 070-283 24 90
jeanette.klahr@hasselforsgarden.se

Katja Vestola-Gustafsson
tel:019-761 42 44
katja.vestola-gustafsson@hasselforsgarden.se

mark@hasselforsgarden.se

Hasselfors Garden AB
Huvudkontor
Box 1813
701 18 Örebro
Tel: 019-761 42 00
info@hasselforsgarden.se
hasselforsgarden.se

