Trädgårdsentusiast
rekommenderar GrönVäx
När Ingegerd och Hasse Edman köpte sin tomt kunde de inte drömma om att hela trädgården
skulle vara full av sten. När huset väl stod på plats återstod ett berg av stora, tunga stenar som
skulle kosta en förmögenhet att forsla bort. Istället för att förtvivla och ge upp har Ingegerd och
Hasse skapat ett unikt trädgårdslandskap av sina stenar. Som kronan på verket planterade
paret förra hösten en lång avenbokhäck som avslutning mot ena grannen.

GrönVäx blev räddningen för en
Söndertuggad avenbokshäck
- Det har varit mycket jobb men vi samarbetar mycket bra
och tycker det är fantastiskt roligt! Det tar tid att skapa en vacker
trädgård och numera är vi pensionärer så tid är en vara vi har
mycket av. Däremot blir budgeten lite mindre. Därför blev vi alldeles
bestörta när vår nyplanterade avenbokshäck, en stor investering för oss,
blev alldeles söndertuggad av rådjuren, berättar Ingegerd.

-Vi funderade mycket på vad vi skulle göra för att rädda häcken och
då fick vi tips om GrönVäx av en granne. Det här hände förra hösten
och vi beställde genast 100 stycken gödselstavar och stoppade ned
en stav vid varje planta längs hela häcken. Nu, ett år senare, har alla
plantor växt dubbelt så mycket på höjden och blivit otroligt kraftiga.
Jag måste säga att jag är helt frälst på GrönVäx efter att ha sett
resultatet! Vi fick ett antal stavar över så jag stoppade ned dem längs
den ena av våra två små idegranhäckar. Det är slående vilken skillnad
det är på den som fått GrönVäx, säger Ingegerd och ser mycket nöjd
ut. Jämfört med till exempel kogödsel som kostar runt 100 kronor för
fyra säckar och måste tillföras varje vår, är GrönVäx mycket prisvärt.
Effekten håller ju upp till tre år. I år ska jag prova GrönVäx på två av
våra stora grästuvor som inte vill sig riktigt. Det ska bli spännande att
se resultatet nästa år, avslutar Ingegerd.
Ingegerd Edman är trädgårdsentusiast och
varm förespråkare för GrönVäx

Långtidsverkande näring som ger nytt liv åt träd och buskar.
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