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Kokonais N

13,00

CO(NH2)2

13,00

NH4

0,0

NO3

0,0

K

7,0

Fe

0,75

Kvalitet kostar inte - kvalitet betalar sig!

BioGolf® NK 13-0-7 + Fe
- en gödsel i harmoni med naturen

till gödsling av Fairway som ger en fin färg

Användning:
BioGolf NK 13-0-7 + Fe används genom hela växtsäsongen på fairway. 
Gödningen bör inte användas på green och tee. Denna sammansättning 
av näringsämnen tillför gräsen på fairway den absolut bästa kombina-
tionen av makronäringsämnen. Utöver tillförseln av näringsämnen kan 
det förväntas att BioGolf NK 13-0-7 + Fe i betydlig grad minskar risken 
för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.

Säkrar samtidigt en fin djupgrön färg på gödslade arealer

dosering: enligt gödselplAn
Som utgångspunkt sprids BioGolf NK 13-0-7+ Fe tre gånger per sä-
song, i en mängd av 250 kg (200 l) per hektar och spridningstillfälle. 
Detta säkerställer jämn och likformig tillväxt under hela säsongen.

Utspridning:
BioGolf NK 13-0-7 + Fe utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vat-
tenmängd, rationellt och exakt med en standardspruta, gärna monterad 
med stordropps munstycken från TeeJet.
Max dosering per körning 250kg / ha (200L/ha).

Biogolf nK 13-0-7 + fe:
• Tillför gräset nödvändiga makronäringsämnen
• Ökar sockerinnehållet i gräset
• Reducerar svamptrycket
• Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
• Ökar indirekt plantans rotnät
• Ökar plantans näringsupptag
• Minskar risken för urlakning
• Förbättrar jordstrukturen

BioGolf NK 13-0-7 + Fe är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver 
ett högt innehåll av oorganiska makronäringsämnen också har 

ett balanserat innehåll av kolhydrater.

Densitet 1,22


