
Leverans: Vecka…………Dag…………

Komplett sortiment för bekämpning av myror,
både inne och ute.

MYROR INOMHUS MYROR UTOMHUS
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Effektiv och snabbverkande 
spray mot flygande och 

krypande insekter

För effektiv bekämpning av myror,
både inne och ute.
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Snabbverkande spray för effektiv bekämpning 
av krypande och flygande insekter!
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Stroller blåNu utökar vi sortimentet! 

Trädgårdsnäring OrkidénäringKrukväxtnäring

Stroller blå

Stroller flytande växtnäring till trädgårdens / hemmets alla växter och  
krukväxter. Ger växterna all den näring de behöver för att växa sig 
starka och vackra och ge rikligt med blommer, frukt och grönsaker.
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Stroller – för hela trädgården
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Stroller  100 % Naturlig

Benmjöl    
NP 7-7
1kg räcker till ca 20 m2   
• Långtidsverkande 
• Främjar blomning och fruktsättning
• Starker växtens rötter.                              
• Lämpar sig väldigt bra till lökväxter och 

klematis, bärbuskar, rabatter och 
trädgårdslandet. 

• Passar även bra som höstgödsel

Blodmjöl
N 14
700 gram räcker till ca 10 m2
• Snabbverkande kvävegödsel. 
• Lämpar sig främst till kvävekrävande gröna 

bladväxter såsom spenat, kål, salad och purjolök.
• Passar även till buskar, rabatter och träd. 
• Gör växten mer motståndskraftig mot 

skadeinsekter och sjukdomar.
• Har en avskräckande effekt på rådjur, harar, 

kaniner 

(Ovan ersätter Solabiol Benmjöl och Blodmjöl)
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Solabiol Tomatgödsel

 100 % organisk flytande näring
 Stimulerar rotbildning och tillväxt
 Ger större skörd och mer smakrika tomater
 Hjälper tomatplantan att absorbera mer 

näring
 Minskar vattningsbehovet

 100% organiskt näring
 För en hälsosam och rikligare skörd. 
 Främjar mognaden av tomaterna och ger 

en tidigare skörd.
 Ger en rikligare skörd med upp till 50% så 

många tomater.
 Långtidsverkande.
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• Komplett näring till alla trädgårdens växter
• Kan användas till gräsmatta, frukt, grönsaker, rosor, buskar m.m. 
• Baserad på de renaste råvarorna.
• Klorfri
• NPK 19-2-6 + mikronäring

VitaGro  Trädgårdsgödsel


