
REKOMMENDERAD DOSERING:

Green och Tee:  

5 l./ha./behandling tar bort 

daggen på mindre än 10 sek.

Fairway:
2,5 l/ha./behandling = 250 kr. ha! 

Maximal dosering tillsammans 

med BioGolf gödsel - i standard-

dosering, är 5 l./ha.

Torra fläckar:
När du har fått torra fläckar kan 

du sprida 10 liter BioFlow10Sec

1000 liter vatten/ha

Förvaras frostfritt!

Kvalitet kostar inte – det betalar sig!

LÄS MER OM VÅRA
PRODUKTER PÅ

www.bionutria.dk 

– eller kontakta oss
för ytterligare information.

Vi är redo vid telefonen

FÖRSÄLJNING OCH 
RÅDGIVNING:

Laila Helena Andersen
Tel. 076 100 54 20
laila@bionutria.dk

www.bionutria.dk

RINGRING
OCH HÖR OCH HÖR 

MER
+45 2043 9087

BioFlow10Sec är ett nytt av-
spänningsmedel med en 
hittills osedd effekt.
BioFlow10Sec sprids ut med en dosering av 
5 liter/hektar, gärna tillsammans med 
BioGolf gödsel, daggen försvinner på 
mindre än 10 sekunder! Effekten är så 
snabb att du kan använda den som en 
markör.
Och inte nog med att effekten är i först-
klassig, det är samtidigt drygt. 

Optimerad effekt av BioFosfit 
– så här gör du
Använder du BioFosfit är det viktigt att det kommer 
ner i marken. Super effekten får du när du tillsätter 
5-10 l BioFlow10Sec. Avsluta med en duggbevattning.

Optimerad effekt av BioCalcium 
– så här gör du
BioCalcium ska in i bladen och för att förbättra 
möjligheten för växten att absorbera näringsämne-
na i bladen är det en stor fördel att tillsätta 2,5 l 
BioFlow10Sec t.ex. 250 l vatten. Önskar du få bort dag-
gen med samma gödsel, ska du höja dosen till 5 lit. 
BioFlow10Sec/ha.
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INTRODUKTIONS
INTRODUKTIONS-ERBJUDANDE

ERBJUDANDEVid köp av 1-5 styck
Vid köp av 1-5 styckPRIS PER STYCK.
PRIS PER STYCK. ...............1145,-Vid köp av 6-10 styckPRIS PER STYCK ............

PRIS PER STYCK ............
PRIS PER STYCK 1025,-Vid köp över 10 styckPRIS PER STYCK ............

PRIS PER STYCK ............
PRIS PER STYCK 905,-

BioFlow10Sec

- like a magic touch..!like a magic touch..!like a magic touch..!like a magic touch..!


