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ANVENDELSE
BioGolf Colour anvendes efter behov gen
nem hele sæsonen. Der opnås en smuk 
dybgrøn farve på de behandlede græsser 
i løbet af få timer.

UDBRINGNING
BioGolf® Colour udbringes fortyndet i 200 
l vand, nemt, enkelt, rationelt og præ
cist med en standard marksprøjte, gerne 
monteret med stordråbedyser fra TeeJet. 
Må ikke udbringes med udsigt til frostvejr 
indenfor 24 timer efter udbringning.

BIOGOLF COLOUR
•  Giver en smuk, langtidsholdbar, dybgrøn 

farve
• Hæver sukkerindholdet i græsserne
• Har svampehæmmende effekt

DOSERING
BioGolf Colour anvendes i en dose på 100 
l/ha.

BLANDINGER
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager 
os ansvar for blanding med andre gødnin
ger eller med pesticider. Inden blanding, 
med et eller flere pesticider, anbefales det, 
at lave en mindre prøve blanding. BioNu
tria Danmark påtager sig intet ansvar for 

effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioGolf Colour.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioGolf Colour skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved hånd tering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen
beskyttelse.

ADVARSEL
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjen
irritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær 
beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KON
TAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
vand i flere minutter. Fjern eventu elle kontaktlinser, 
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved ved
varende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/
beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugs
station.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioGolf® Colour
– en gødning i harmoni med naturen til farvegødskning af Green, Tee og Fairway. 
BioGolf Colour er en gødning som er udviklet specielt til farvegødskning af græsser.  
Gødningen optages meget hurtigt og der kan påregnes en synlig effekt i løbet  
af få timer.

DEKLARATION 

Vægt %

Total N 2,70

CO(NH2)2 2,70

Fe 3,00

Vf 1,17

pH


