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Produktet er patentanmeldt

BioStar Links
– en gødning i harmoni med naturen til gødskning af Green og Tee. 
BioStar Links er den ideelle gødningspartner – uanset om du anvender BioGolf  
gødninger eller faste gødninger. BioStar Links er specielt fremstillet til brug på  
links- og rødsvingelbaner.

BioStar Links er en flydende, højkvali-
tets næringsstofopløsning. Gødningen 
kendetegnes ved sit høje indhold af bio-
stimulatorer og kulhydrater (CH2O)n.

ANVENDELSE
BioStar Links bør anvendes på alle Gre-
en’s og Tee’s for at tilføre og dække be-
hovet for alle mikronæringsstoffer samt 
Mg og S.
BioStar Links er formuleret således, 
at den ved blanding med BioGolf® NK 
produkter sikrer en harmonisk tilførsel 
og optagelse af både mikro og makro-
næringsstoffer, samtidig med, at der 
- gennem hele vækstsæsonen - opnås 
en smuk grøn farve på de gødskede are-
aler.

OPBEVARING
Opbevares frostfrit ved temperaturer 
mellem 0° C og + 30° C. BioStar
Links skal opbevares i sikker afstand af 
vandboringer, kloakafløb eller vandløb. 
Spild bør kunne opsamles.

DOSERING
Vejledende dose til Green’s: 1200 kg/ 
ha/år. BioStar Links kan med fordel 
blandes og udbringes sammen med øv-
rige BioGolf® NK og NKS produkter.

BEMÆRK! BioStar Links må ikke blan-
des med BioStart, BioGolf® Arctic Start 
og BioGolf Ignition.

BLANDINGER
BioStar Links kan blandes med de fleste 
herbicider, men det anbefales at lave en 
mindre blanding (10 l) før tankblanding. 
BioNutria Danmark ApS påtager sig 
intet ansvar for blandingsprodukters 
virkning.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

DEKLARATION 

Vægt %

Total N 1,70

CO(NH2)2 1,70

K 0,15

S 4,38

Mg 4

Mn 0,50

Cu 0,025

Zn 0,02

B 0,10

Fe 0,25

Mo 0,01

Vf 1,20

pH 3,06


