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 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

Medio januar
BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Udbringes ikke på frossen 
jord – læs etiketten

Medio februar
BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Udbringes ikke på frossen 
jord – læs etiketten

Primo marts
BioVinter GardenHP

2,5  l/100 m2

Medio marts 
Star ClassicHP

1 l/100 m2 
BioNutria NPK 13-1-7HP

2 l/100 m2

Medio april
BioCalciumHP

1 l/100 m2

Medio maj 
Star ClassicHP

1 l/100 m2

BioNutria NPK 13-1-7HP

2 l/100 m2

Vil du friske farven op 
på græsset kan du bruge

BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Medio juli
Star ClassicHP 

1 l/100 m2

BioNutria NPK 13-1-7HP

2 l/100 m2

Vil du friske farven op 
på græsset kan du bruge

BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Medio september
BioCalciumHP

1 l/100 m2

Primo oktober 
BioVinter GardenHP

2,5 l/100 m2

Ultimo oktober
BioVinter GardenHP

2,5 l/100 m2

Primo november
BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Ultimo november
BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Udbringes ikke på frossen 
jord – læs etiketten

Medio december
BioNutria FortifyHP

1 l/100 m2

Udbringes ikke på frossen 
jord – læs etiketten

BioNutrias golfgødninger giver dig – gennem hele året – en sund græsplæne, 
med en smuk dybgrøn farve samt en harmonisk vækst

GØDNINGSPLAN

HUSK! Læs altid etiketten på produktet samt at rengøre din BioDuo gødningsspreder hver gang du har brugt den.
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PRODUKTSORTIMENT

PLÆNE-/
VÆKSTHUSPAKKE
10 l BioNutria NPK 13-1-7HP

5 l Star ClassicHP  (greenkeeperens 
hemmelighed)
5 l Bio De Luxe 4-1-6 til væksthuset
BioDuo Gødningsspreder
•  Smukt dybgrønt græs, mindre 
   end én time efter udbringning
• Harmonisk vækst på græsset
• Du kan styre både vækst og farve
•  Højtydende og sunde planter i væksthuset
Leveres også som refillpakke uden BioDuo Gødningsspreder

PLÆNEPAKKE
10 l BioNutria NPK 13-1-7HP

5 l Star ClassicHP (greenkeeperens 
hemmelighed)
BioDuo Gødningsspreder
•  Smukt dybgrønt græs, mindre 
   end én time efter udbringning
• Harmonisk vækst på græsset
• Du kan styre både vækst og farve
Leveres også som refillpakke uden BioDuo Gødningsspreder

EFTERÅRSPAKKEN
10 l BioNutria FortifyHP

10 l BioVinter GardenHP

BioDuo Gødningsspreder
BioVinter GardenHP og BioNutria 
FortifyHP er hver for sig � og især 
i kombination � de absolut bedste  
efterårs og vintergødninger på markedet. 
•  Græsserne styrkes og får en flot dyb grøn farve
•  Giver en sund plæne gennem vinteren samt den bedste start 

om foråret

Star ClassicHP

Green keeperens hem-
melighed – 5 l – tilfører 
græsplænen alle nød-
vendige mikronæ-
ringsstoffer, sporstof-
fer samt magnesium 
og svovl. Giver, i kom-
bination med BioGolf 
NPK 13-1-7HP, en sund 
plæne, med en flot 
farve og en harmonisk 
vækst. 

BioNutria NPK 
13-1-7HP

10 l – Indeholder kvæl-
stof, fosfor og kalium. 
I kombination med 
Star ClassicHP tilføres 
alle livsnødvendige 
næringsstoffer.
Giver, i kombination 
med Star ClassicHP en 
smuk dybgrøn farve. 
Kan styre både vækst 
og farve.

Bio NPKS 
8-2-9-7
5 l –En helt clorfri 
gødning med en pH- 
sænkende effekt. 
Herved frigives flere 
af jordens naturlige  
mikronæringsstoffer 
og sporstoffer. 
Kan anvendes til alle 
urtehavens vækster:
kartofler, rødbeder, 
gulerødder, løg etc. 

Bio CalciumHP

BioCalcium er et meget 
vigtigt makronærings-
stof som optages 
gennem både planter-
nes blade og rodnet. 
Gødningen tilfører 
100 % planteoptageligt  
calcium og den hæver 
ikke jordens Rt. 
BioCalcium, styrker 
planternes celle vægge, 
påvirker positivt 
planternes sundhed, 
udbytte og kvalitet. 

Bio De Luxe 
4-1-6
Er allerede blevet en 
klassiker indenfor 
segmentet væksthus-
gødninger. Det er ikke 
markedets billigste 
gødning, men kvalite-
ten er uovertruffen. 
Bruger du gødningen 
efter forskrifterne kan 
du forvente sunde 
planter med et højt 
udbytte.

BioVinter 
GardenHP

10 l – Efterårs- og 
 vintergødning. 
BioVinter GardenHP, 
giver, i kombination 
med BioNutria FortifyHP, 
den absolut flotteste og 
sundeste græsplæne 
gennem hele vinteren 
samt den bedste start 
om foråret. Må ikke 
anvendes i perioder 
med frost.

BioNutria 
FortifyHP

10 l - Efterårs og vin-
tergødning. BioNutria 
FortifyHP giver,  i kombi-
nation med BioVinter 
GardenHP, den absolut 
flotteste og sundeste 
græsplæne gennem 
hele vinteren samt den 
 bedste start om foråret. 
Må ikke anvendes i 
perioder med frost.

BioDuo Gød-
ningsspreder
3 l – Gødningssprede-
ren er meget nem at 
anvende og giver en 
utrolig fin og ensartet 
fordeling af gødningen. 
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NYHED


