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GRATIS DVD-film

Beställ idag!

Beställ GRATIS 
DVD-film
Filmen visar hur BioBox fungerar 
hos Brännan Tomater i Viken. 
BioBox fungerar lika bra till gurka 
och krukväxter.

Faxa, maila eller ring mig!

RaaTec AB 
Tullgatan 6
252 69  RÅÅ

Tel. 0709-29 90 99  
info@raatec.com 
www.raatec.com

Namn:  ………………………………………………………

Företag:  ………………………………………………………

Adress:  ………………………………………………………

Postnr/Ort: ……………………………………………………

Land:  …………………………………………………………

Mobil: …………………………………………………………

E-post:  ………………………………………………………

❏ Ja tack, skicka DVD’n!
Den är helt gratis!

Jag vill ha mer information om:

Odlingyta ……………………… m2

Jag odlar …………………………

❏ Jag vill ha offert!

❏ Ring mig! ………………………

c:a 10% ökad skörd
— en ökning svenska forskare inte vill tro på.

Norska forskningsresultat visade redan 
2005 på ca 10% skördeökning med BioBox 
recirkulering. Forskningen visade att stam-

men av goda bakterier och nyt-
tosvampar ökade i odlingen vil-
ket bidrog till att rotsystemen 
utvecklades bättre och sjuk-
dommar i odlingen minskade. 

I BioBox™ med MCP™ frodas goda 
bakterier och nyttosvampar - till 
skillnad från andra system som 
tar död på allt. De onda bakterier-
na äts upp av de goda i BioBoxen, 
den goda bakteriestammen kan 
sedan fortplanta sig ut i växthuset 
och göra nytta även där.

VINST REDAN FÖRSTA ÅRET

En volymökning på 5 kg gav en ökad intäkt på 
600.000:-, därtill kom besparingar i gödning 
och vatten med ca 35.000:-. Investeringen på 
140.000:- finansierades fullt ut första året, tack 
vare det goda resultatet. Det höga volymerna 
höll i sig andra året och ligger fortfarande bra.

BioBox™ med MCP™
• Goda bakterier ger friska växter med bättre
motståndskraft mot sjukdommar.

• Goda bakterier ger ökad skörd.

• Låg investeringskostnad.

• Låg driftskostnad.

Boris Larsson var en god förebild. Efter 
hans tragiska bortgång drivs företaget 
av hans döttrar. 

— ”Skördeökningen första året var ca 5 kg – från 
52 till 57 kg per m2”. 4 ton gödning och 1.700 m3 
vatten sparades och ändå ökade skörden med 10% 
– Det har bevisligen inte blivit sämre med BioBox.




