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OBS! Tallene er i vægtprocent. På grund af gødningens høje 
indhold af næringsstoffer skal man undgå at få den i øjnene. 
Gødningen er ikke tilsat farvestoffer. 
OPBEVARING: Gødningen skal opbevares frostfrit.

Direkte fra golfbanen og til græsplænen kommer  vores 
absolut bedste gødning til brug i efteråret og om vin-
teren. Gødningen er en af de mest anvendte gød ninger 
på de Skandinaviske golfbaner samt golfbaner i Finland, 
Tyskland og Østrig. I forsøg har gødningen vist impone-
rende resultater og har rent faktisk, ved at styrke græs-
serne, kunnet holde greens fri for sygdomme samtidigt 
med, at græsserne har en flot grøn farve. Gødningen 
indeholder kun opløste næringsstoffer og er ikke tilsat 
farve eller nogen form for pesticid. 
DU KAN FORVENTE AT:
• Græsserne styrkes. 
• Græsserne får en flot grøn farve.
• Sunde, stærke og livskraftige planter

ANVENDELSE
Doseringen er 5 l/100 m2, som fordeles ad 2 gange. Bio-
Vinter GardenHP udbringes primo oktober med 2,5 l/100 

m2, ultimo oktober med 2,5 l/100 m2, samt i det 
tid lige forår når jorden er frostfri. Gødningen ud-
bringes nemt med BioDuo Gødningsspreder. 
Gødningen må ikke anvendes, hvis der er udsigt 
til frost inden for de nær meste 48 timer. Brug kun 
gødningen efter forskrifterne og undgå, at gødnin-
gen rammer områder, der ikke må farves. Læs også 
vigtige fakta oplysninger i vores katalog.

ADVARSEL
Indeholder: Mangan sulfat (monohydrat) <3 %. Forårsager 
 alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær 
beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED 
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern even-
tuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
Indholdet/beholderen bortskaffes til autoriseret gen-
brugsstation.

Anvendes på græsplænen for at sikre en god
overvintring samt en god start næste forår.

BioVinter Garden

10 LTR.

BioVinter GardenHP og BioNutria FortifyHP er 
hver for sig � og især i kombination � de absolut 
 bedste efterårs- og vintergødninger på markedet. 

Total N CO(NH2)2 K S Mn Cu Fe Vf pH

1,70 1,70 9,00 0,99 0,50 0,25 1,00 1,18 2,62


