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KÄYTTÖ 
Bio NPBoost on erittäin konsentroitu fosfo
rilannoite, joka ennaltaehkäisee ja lievittää 
tehokkaasti fosforin puutetta viljakas
veissa sekä muissa viljelykasveissa, joissa 
tarvitaan erittäin nopeavaikutteista fos
forilannoitetta. Samalla lisätään typpeä 
kasvun ja vaikutuksen parantamiseksi. Bio 
NPBoost sisältää typpeä ja tehosteaineita 
parhaan mahdollisen imeytymisen varmis
tamiseksi.

ANNOSTELU 
Ohjeellinen annostelu 810 l/ha. Käsittely 
toistetaan tarpeen mukaan. Suurinta an
nostelua käytetään näkyvän fosforin puut
teen ja/tai alhaisen fosforimäärän takia.
HUOM! Emme voi ottaa tuotevastuuta 
muiden lannoitteiden tai torjuntaaineiden 
kanssa tehtävistä sekoituksista.
Ennen sekoitusta, yhden tai useamman 
torjuntaaineen kanssa, suosittelemme 
pie nen koeerän tekemistä.
BioNutria Danmark ei ota vastuuta sekoi
tusten vaikutuksesta, mutta takaa aino
astaan Bio NPBoostin sisällön.

KÄSITTELY JA SÄILYTYS
Bio NPBoostin –tuotetta tulee säilyttää pak
kaselta suojattuna ja lapsilta ulottumatto
missa. Tuotetta käsiteltäessä tulee käyttää 
suojakäsineitä ja suojalaseja.

VAARA
Sisältää: Fosforihappo.
Vaaralausekkeet: H314 Voimakkaasti ihoa syö
vyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet: P102 Säilytä lasten ulottu
mattomissa. P260 Älä hengitä sumua/höyryä. 
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
kasvonsuojainta. P301 + P330 + P331 JOS KE
MIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa ok
sennuttaa. P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA 
JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut 
vaatetus älittömästi. Huuhdo/suihkuta iho 
vedellä. P305 + P351 + P338 + P310 JOS KEMI
KAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti 
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, 
jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota 
välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUK
SEEN tai lääkäriin.

LISÄTTY SUPER-
TEHOSTEAINEITA, 

jotka antavat tuotteen 
ravintoaineille 

parhaimman mahdollisen 
imeytymisen ja 

vaikutuksen
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 Bio NPBoost
Fosforilisä viljakasveille. Korjaa ja ehkäisee tehok -
kaasti fosforin puutetta kaikissa viljelykasveissa. 
Erityinen typpeä ja tehosteaineita sisältävä koostumus 
parhaan mahdollisen imeytymisen saavuttamiseksi kasviin. 

TUOTESELOSTE 

G/L Paino%

Kokonais 
N

62,00

P 123,00

om.paino 1,44 1,44

pH 1,62 1,62

KOVAN 
VEDEN ONGELMAT

Yksi litra BioCrop OptiP -tuo-
tetta 100 litraa kohti poistaa 

ongelman tehokkaasti. 
Vaihtoehtoisesti ruiskutus-
nesteeseen voidaan lisätä 

0,2 l Bio pH Control:ia 
/100 l vettä.


