
Långtidsverkande näring som ger liv åt träd och buskar.

Tönnersjö Plantskola väljer GrönVäx
Tönnersjö Plantskola, strax utanför Halmstad, är  
Sveriges största producent av Alléträd. Odlingen  
omfattar 100 hektar och runt 125 000 träd. Företaget  
drivs i tredje generationen och är mycket respekterat för 
sitt gedigna kunnande och sin kvalitet. Daniel Johansson 
är VD och tredje generationens plantskolist på Tönnersjö.

Varför kan ni rekommendera GrönVäx?

- På Tönnersjö Plantskola gillar vi innovationer och nytänkande  
och GrönVäx är ett lysande exempel på hur ett ”svårt” problem  
kan lösas med en enkel produkt. Undersökningar från SLU (Sveriges 
Lantbruksuniversitet) visar att växterna ger en mycket positiv respons 
på tillskottsgödsling som görs i samband med plantering, särskilt under 
första året. Dessutom kan man ge hela behovet för tre år vid ett tillfälle.

Behöver man verkligen gödsla träd?
- Absolut! Våra kunder får inte den frodiga grönska som önskas med endast kärlek, vatten och en 
bra jord. Den extra bevattningen i etableringsskedet lakar ut jorden på viktiga näringsämnen som 
måste ersättas. Det går inte att förvänta sig en bra utveckling utan optimal tillgång på näring.

GrönVäx är nominerad till Elmia Garden Awards, på vilket sätt passar produkten en  
vanlig villaträdgård?
- Framför allt är den mycket enkel att använda. Ofta gödslas det inte alls eller alldeles för mycket.  
Med GrönVäx är det lätt att göra rätt.

Villaägaren Ingegerd räddade sin avenbokshäck
- Vi använde GrönVäx gödselstavar längs vår nyplanterade 
avenbokshäck som blivit rejält söndertuggad av rådjuren.  
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.

Ingegerd Edman villaägare  
och trädgårdsentusiast

Daniel Johansson
VD för Tönnersjö Plantskola
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Lantbrukare och trädälskare
- Som lantbrukare vet jag att växtnäring placerat nära 
fröet är mycket viktigt för en grödas utveckling. Inom 
jordbruket ger så kallad kombisådd tydliga skördeök-
ningar. Detsamma gäller givetvis träd. Om rötterna 
hittar lättillgänglig och komplett växtnäring på samma 
ställe flera år i rad ger det en hög vitalitet och tillväxt 
hos träden. Att gräsmattan runt träden dessutom inte 
stjäl näringen är viktigt för mig, säger lantbrukaren 
Mårten Blad från Skåne.
Resultatet har blivit gröna och friska träd som växer 
bra. Mårten tvekar inte att rekommendera GrönVäx till 
alla som vill lyckas med sina träd. På frågan om nästa 
trädplantering ska innehålla GrönVäx är svaret tydligt: 
- Ingen seriös lantbrukare skulle lämna sin gröda utan 
växtnäring. När man som vi planterar ett flertal större 
träd investerar man samtidigt ett stort kapital. Självfal-
let ska träden då ha de bästa förutsättningarna. Sett i 
det sammanhanget är kostnaden för GrönVäx försum-
bar. Jag kommer att använda produkten igen och kan 
rekommendera alla att göra detsamma!

Mårten Blad bor på en gård i Önnerup.  
Han gillar parker, träd och grönska  
och prioriterar utemiljön runt gården.  
Han placerade redan från början GrönVäx  
hos sina nyplanterade lindar.

En produkt från Glivarp Garden AB  
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Rolfs frodiga villaträdgård
- För två säsonger sedan köpte jag två fina  
Robiniaträd och lade i GrönVäx-stavar i samband 
med nyplanteringen. Jag anlade också upphöjd 
en växtbädd med perenner och la i några stavar 
även där. Allt har tagit sig bra och växtligheten är 
mycket frodig. GrönVäx är en jättebra idé  
och smidigt att använda. Jag tänker absolut 
fortsätta att använda stavarna. Det är en enkel 
åtgärd för att få fin grönska och effekten varar 
dessutom länge.Rolf Bergqvist villaägare i Skillinge
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