Resultat från provtagning hos
Boris Larsson i Viken
Resultat av provtagning 2006-04-24, SLU.
Före rening i BioBox™
Allmän bakterieflora
56.500 cfu/ml
Fluorescerande Pseudomonander
6.500 cfu/ml
Fusarium oxysporum
17,5 cfu/ml
Phytophthora sp.
455 cfu/ml
pH värde*
Klorid*

6,40
11,1 mg/l

Efter rening i BioBox™
22.500 cfu/ml
100 cfu/ml
0 cfu/ml
60 cfu/ml
5,60**
16,0 mg/l**

*Mätning utförd av LMI. **Värde efter gödningsblandaren.

Skicka in kupongen idag (eller ring) så får du
hela resultatet från provtagningen hos Boris
Larsson i Viken. Läs mer i Viola nr 20 och se
hur mycket du tjänar på BioBox™.
BioBox™ spar vatten och gödning,
skonar miljön och får din skörd
att öka. BioBox™ är liten och
kompakt och lätt att placera. Det
är nu bevisat att BioBox™ håller
vad den lovar. BioBox™ fungerar
både för tomater och gurka.
Lönsamt miljötänkande!

Boris Larsson tjänar på att spara!

Genom att skicka in din intresseanmälan får du ett väl genomarbetat underlag, baserat på dina
förutsättningar, som hjälper dig
att fatta rätt beslut om, och i så
fall när, även du ska skaffa dig BioBox™.
SEB Finans gör din investering lönsam redan
från start. Du får en kalkyl som visar hur stora
besparingar du kan göra i jämförelse med den
låga månadskostnaden.
Ett samarbete mellan RaaTec och SEB Finans.

Skit inte i vattnet!
– Det finns inga godtagbara ursäkter för att
släppa ut gödning i våra vattendrag. Det är
slöseri med pengar och orättvist mot nästkommande generationer.
Thomas Merlöv, RaaTec

www.raatec.se
RaaTecAB
Tullgatan 6
252 69 RÅÅ
Tel. 0709-29 90 99
info@raatec.com

BioBox™ upptar endast golvytan 80 x 120 cm. Flera
boxar kan kopplas parallellt. Vattentankar tillkommer.

on!

För mer informati

n eller
• Faxa in kuponge
9
ring 0709-29 90 9

Jag vill ha mer information om:

Namn:

❏ BioBox™ i växthus för krukväxter.

Företag: ………………………………………………………

❏ BioBox™ i växthus för grönsaker.

………………………………………………………

Adress: ………………………………………………………
…………………………………………………

Odlingyta ……………………… m2

Postnr/Ort:

❏ Jag vill ha offert!

Telefon: ………………………………………………………
Mobil:

………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………

