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BioGolf Foliar KMg+Fe
- lannoite sovussa luonnon kanssa greeneille,

lyöntipaikoille ja väylille

YLEISTÄ
Foliar KMg+Fe on nestemäinen lannoite, joka on tarkoitettu nos-
tamaan kasvin kalium- ja magnesiumpitoisuutta lehtien kautta 
imeytymällä. Kaliumin ja magnesiumin suhde takaa molempien 
ravinneaineiden vastaanottamisen ilman haittavaikutuksia, samalla 
kun lannoitteen rikkisisältö korjaa mahdollista rikinpuutetta. Positi-
ivinen sivuvaikutus on, että nurmikko saa pian lannoituksen levi-
tyksen jälkeen hienon vihreän värin. Lannoite sisältää luonnollisesti 
myös kasveille käyttökelpoisia hiilihydraatteja.

KÄYTTÖ
Lannoitetta voidaan käyttää niin greeneillä, lyöntipaikoilla kuin väy-
lilläkin aina jos on syytä epäillä tai tiedetään, että on puutetta kali-
umista ja/tai magnesiumista.

Lannoite levitetään sekoitettuna haluttuun vesimäärään, mutta 
suositeltu yhteismäärä on 200 – 300 l./ha. Lannoitetta ei tule lev-
ittää jos on olemassa hallanvaara vuorokauden sisällä levityksen 
jälkeen.

VARASTOINTI
Lannoite varastoidaan jäätymiseltä suojassa  0° C - + 30 ° C lämpöti-
lassa, riittävällä turvaetäisyydellä viemäreistä ja vesistöistä. Valumat 
tulee kyetä ottamaan talteen.

ANNOSTUS
Lannoitetta levitetään 20 litraa / ha / käyttökerta. Käsittely toisteta-
an tarpeen mukaan. Käyttöä suositellaan erityisesti voimakkaan lu-
onnollisen kasvun aikana (huhti-toukokuussa).

SEKOITETTAVUUS
BioGolf Foliar KMg+Fe voidaan sekoittaa useimpien sieni- ja kasvin-
torjunta-aineiden kanssa, mutta ennen tankkisekoitusta suositellaan 
tehtäväksi pienempi koesekoitus.

BioNutria Danmark ei ota vastuuta sekoitusten vaikutuksista.

Foliar KMg+Fe on nestemäinen lannoiteuutuus, joka on tarkoitettu nostamaan
kasvin kalium- ja magnesiumpitoisuutta lehtien kautta imeytymällä.
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