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Total N

1,70

CO(NH2)2

1,70

MgO

1,0000

Fe

0,5

S

1,39

K

9,15

Vf 1,18. pH 3,05

BioGolf Foliar KMg+Fe
– en gødning i harmoni med naturen

Til gødskning af green, tee og fairway

GENERELT:
Foliar KMg+Fe er en fl ydende gødning beregnet til at hæve kalium 
og magnesiumindholdet i planten gennem bladoptagelse. Forholdet 
mellem Kalium og Magnesium sikrer en harmonisk optagelse af beg-
ge næringsstoffer uden antagonisme, samtidigt med at gødningens 
svovlindhold korrigerer en eventuel svovlmangel.
Som en positiv sideeffekt får græsserne hurtigt efter udbringningen 
en attraktiv grøn farve. Gødningen indeholder naturligvis plant-
eoptagelige kulhydrater. 

ANVENDELSE:
Gødningen anvendes  på green, tee eller fairway hvor der er mistan-
ke eller viden om mangel på kalium og/eller magnesium.
Gødningen udbringes i blanding med en vilkårlig vandmængde, men 
en samlet gødnings og vandmængde på 200 – 300 l./ha. anbefales.
Gødningen må ikke udbringes med udsigt til frostvejr indenfor 24 
timer efter udbringning.

OPBEVARING:
Gødningen opbevares frostfrit mellem 0° C og + 30 ° C og skal opbe-
vares i sikker afstand af vandboringer, kloakafl øb eller vandløb. Spild 
skal kunne opsamles.

DOSERING:
Gødningen udbringes i en mængde på 20 l/ha/behandling, denne 
gentages efter behov. Der bør fokuseres på en intensiv udbringning i 
de perioder hvor græsserne har en naturlig kraftig vækst (april, maj).

BLANDINGER:
Foliar KMg+Fe, kan blandes med de fl este fungicider og herbicider, 
men det anbefales at lave en mindre blanding før tankblading.
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for blandingsprodukters 
virkning.

Foliar KMg+Fe er en nyudviklet fl ydende gødning beregnet til
at hæve kalium og magnesiumindholdet i planten gennem bladoptagelse.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!


