BioGolf Vinter
®

- en gödsel i harmoni med naturen
till höstgödsling av Green och Tee

BioGolf Vinter är en patentanmäld, flytande gödsel, som utöver ett högt innehåll av oorganiska
mikro- och makronäringsämnen också har ett balanserat innehåll av kolhydrater och aminosyror.
BioGolf Vinter gör alla andra höst och vintergödningar överflödiga.
UTSPRIDNING:
BioGolf Vinter utsprutas outspädd eller utspädd i valfri vattenmängd,
enkelt och rationellt med en standardspruta, gärna monterad med stordroppsmunstycken från TeeJet.

Användning:
BioGolf Vinter används förebyggande i klimatområden där man kan
förvänta stark frost och mycket nederbörd i form av regn eller snö.
BioGolf Vinter används på hösten som gödselavslutning på greens och
tees.
Sammansättningen av näringsämnena tillför gräset den mest optimala
kombinationen av både makro- och mikronäringsämnen så att gräset
försäkras den bästa övervintring. Utöver tillförseln av näringsämnen
kan det också förväntas att BioGolf Vinter genom symbios- i betydlig
grad minskar risken för svampangrepp och att växtens egen motståndskraft förbättras.

BioGolf Vinter:
• Tillför gräset nödvändiga makro- och mikronäringsämnen
• Ökar sockerinnehållet i gräset
• Ökar markant övervintringsförmågan
• Reducerar svamptrycket
• Ökar gräsets motståndskraft mot svampangrepp
• Ökar indirekt plantans rotnät
• Ökar plantans näringsupptag
• Minskar risken för urlakning
• Förbättrar jordstrukturen

Dosering:
Ca 600 kg ( ca 500 L.) / ha fördelat på 2 – 3 gånger per säsong.
Max dosering per gödsling är 300 L/ha.
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Kvalitet kostar inte - kvalitet betalar sig!
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