BioGolf ® NPK 10-1-9
– en gødning i harmoni med naturen til gødskning af Green og Tee.
BioGolf NPK 10-1-9 er en patentanmeldt flydende gødning som, udover et højt
indhold af uorganiske makroplantenæringsstoffer, har et højt indhold
af kulhydrater.
ANVENDELSE
BioGolf NPK 10-1-9 anvendes gennem
hele vækstsæsonen og næringsstofsammensætningen tilfører græsserne den
optimale kombination af makronæringsstoffer.
Udover tilførslen af næringsstoffer kan det
forventes at BioGolf NPK 10-1-9 i betydelig grad medvirker til, at der opnås sunde,
stærke og livskraftige planter.
UDBRINGNING
BioGolf NPK 10-1-9 udbringes ufortyndet,
eller i blanding med vand, nemt, enkelt,
rationelt og præcist med en standard
marksprøjte, gerne monteret med stordråbedyser fra TeeJet.
Max. dosering pr. udbringning 300 kg (250
l)/ha.
Må ikke udbringes med udsigt til frostvejr
indenfor 24 timer efter udbringning.
BIOGOLF NPK 10-1-9
• Tilfører græsserne alle nødvendige makro og mikronæringsstoffer
• Hæver sukkerindholdet i græsserne
• Styrker græsserne.
• Giver sunde, stærke og livskraftige planter
• Øger indirekte planternes rodnet

• Øger planternes næringsstofoptagelse
• Reducerer/fjerner udvaskningen af næringsstoffer
• Forbedrer jordstrukturen

DEKLARATION
Vægt %

Total N

10,0

CO(NH2)2

7,31

BLANDINGER
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger med andre gødninger eller med pesticider, men
garanterer alene for indholdet af BioGolf
NPK 10-1-9.

NH4

2,69

NO3

0,00

P

1,00

K

9,00

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioGolf NPK 10-1-9 skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal bæres beskyttelseshandsker og
øjenbeskyttelse.

Vf

1,20

pH

2,32

DOSERING
Jvf. gødningsplan.

ADVARSEL

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/
øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg
lægehjælp.
Indholdet/
beholderen bortskaffes til
autoriseret genbrugsstation.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
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