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Kvalitet kostar inte - kvalitet betalar sig!

BioStar
- en gödsel i harmoni med naturen

till gödsling av Green och Tee

GENERELLT:
BioStar Classic är en flytande näringslösning av högsta kvalitet. Göd-
seln kännetecknas av sitt höga innehåll av biostimulatorer och kolhy-
drater (CH2O)n.
 
Produkten är patentanmäld.
 
FYSISKA EGENSKAPER:
Flytande, äkta upplösning. Densitet 1,21- pH.3,06

ANväNdNING:
BioStar Classic bör användas på alla Greens och Tees för att tillföra och 
täcka behovet av alla mikronäringsämnen samt Mg och S.

BioStar Classic är formulerad så att den vid blandning med BioGolf® NK 
produkter säkrar en harmonisk tillförsel och upptag av både mikro- och 
makronäringsämnen, samtidigt som man genom hela växtsäsongen 
uppnår en fin djupgrön färg på gödslade arealer.

LAGRING:
Skall lagras frostfritt vid temp. mellan 0 och +30 C. BioStar skall lagras 
med säkerhetsavstånd till vattentäkt och avlopp.
Spill bör kunna uppsamlas.

doSERING:
Vägledande dosering till Green`s:1200 kg / Ha / år. BioStar Classic kan 
med fördel blandas och spridas tillsammans med övriga BioGolf® och 
NKS produkter.

oBSERvERA:
BioStar Classic får inte blandas med BioStart, BioGolf® Arctic Start eller 
BioGolf Ignition
 
BLANdNINGAR:
BioStar Classic kan blandas med de flesta herbicider men vi rekommen-
derar en mindre provblandning (ca 10L) före tankblandning. Bio Nutria 
Danmark påtar sig inget ansvar för blandade produkters verkan.

BioStar är Classic är den ideella gödningspartnern
– oberoende om du använder BioGolf gödningar eller fasta gödningar.

Densitet 1,21 -  pH. 3,06
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