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BioGolf MiniStar er en flydende, højkvalitets 
næringsstofopløsning. Gødningen kende
tegnes ved sit høje indhold af biostimula
torer og carbohydrater (CH2O)n.
ANVENDELSE
BioGolf MiniStar bør anvendes på alle Gre
en’s og Tee’s for at tilføre og dække behovet 
for alle mikronæringsstoffer samt Mg og S.
BioGolf MiniStar er formuleret således, at 
den ved blanding med BioGolf® NK produk
ter sikrer en harmonisk tilførsel og optagel
se af både mikro og makronæringsstoffer, 
samtidig med, at der  gennem hele vækst
sæsonen  opnås en smuk dybgrøn farve 
på de gødskede arealer.
Må ikke udbringes med udsigt til frostvejr 
indenfor 24 timer efter udbringning.
DOSERING
Vejledende dose til Green’s: 1200 kg/ ha/
år. BioGolf MiniStar kan med fordel blandes 
og udbringes sammen med øvrige BioGolf® 
NK og NKS produkter.
BEMÆRK! BioGolf MiniStar må ikke blan
des med BioStart, BioGolf® Arctic Start og 
BioGolf Ignition.
BLANDINGER
BioGolf MiniStar kan blandes med de fles
te herbicider, men det anbefales at lave en 

mindre blanding (10 l) før tankblanding. Vi 
gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. BioNutria Danmark 
påtager sig intet ansvar for effekten af 
blandinger, men garanterer alene for ind
holdet af BioGolf MiniStar.
HÅNDTERING OG OPBEVARING
Opbevares frostfrit ved temperaturer mel
lem 0° C og + 30° C. BioGolf MiniStar skal 
opbevares i sikker afstand af vand boringer, 
kloakafløb eller vandløb. Spild bør kunne 
opsamles. Skal opbevares utilgængeligt for 
børn. Ved håndtering skal bæres beskyt
telseshandsker og øjenbeskyttelse.
FARE
Indeholder: EC 2320899 Mangan sulfat (monohy
drat) <7 %. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares 
utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/
øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventu
elle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. Ring omgående til en GIFTIN
FORMATION eller en læge. Indhol
det/beholderen bortskaffes til 
autoriseret genbrugsstation.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioGolf® MiniStar
BioGolf Mini Star, der præcis som vore øvrige gødninger er formuleret som en ægte 
opløsning. Det vil sige, at den ikke bundfælder eller krystalliserer, og naturligvis 
indeholder den både kulhydrater samt vore Super Adjuvants.

DEKLARATION 
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Vægt %

N 1,70

S 5,70

MG 3,00

Mn 2,00

Fe 1,00

Cu 0,10

Vf 1,27

pH 2,93


