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Vi arbejder konstant med at udvikle nye produkter og 
sammensætte koncepter, som sikrer landmanden et 
højere udbytte, reducerede omkostninger, et øget øko-
nomisk nettomerudbytte og sidst men ikke mindst 
løsninger, der giver mulighed for en betydelig reduceret 
miljø belastning.
I 2017 præsenterede vi TRIPLEX systemet, som til  fulde 
lever op til vores målsætning. Her i 2018 præsenterer vi 
det færdigudviklede, epokegørende produkt Bio pH Con-
trol, som giver en reel mulighed, for alle, som har pro-
blemer med hårdt vand, at reducere pesticidforbruget 
med 30%, ja flere landmænd vil i 2019 forsøge med en 
40% reduktion. Det giver naturligvis store besparelser på 
indkøb og en meget betydelig reduceret miljøbelastning.

TRIPLEX systemet viser imponernde merudbytter
I 2018 kataloget nævnte vi TRIPLEX systemet som en 
verdensnyhed. På basis af et enkelt forsøg i Nord jylland, 
hvor der i vinterhvede blev høstet et merudbytte på 
godt 1000 kg./ha, var vi klar over, at her var der et kon
cept med et enormt potentiale. Udover merudbyttet var 
der en  tydeligt stråforstærkende effekt.
Derfor blev der i 2018 udlagt en lang række forsøg i for
skellige afgrøder, på forskellige jordtyper og i forskellige 
lande. 
Resultaterne er imponerende. Der blev høstet merud
bytter varierende fra 600 kg./ha i vårbyg på dårlig 
sandjord i Jylland.  På verdens bedste jord, sort jorden 
i Ukraine som også var tørkeramt, blev merudbyttet i 
vinterhvede på godt 1.000 kg./ha. 
På en lidt bedre sandjord i Jylland blev merudbyttet i 
vårbyg på hele 2.500 kg./ha. Det er for øvrigt det største 
merudbytte, der er opnået. 
Dette er blot eksempler, som beskriver, hvad der kan op
nåes, når man anvender TRI PLEX systemet.  
Vores konklusionen på forsøgene er, at landmanden 
både kan forvente et merudbytte og samtidigt undgå 
at bruge stråforkorter. Kan man undlade at bruge strå
forkorter er der naturligvis en besparelse samtidigt med, 
at der opnås en miljømæssig gevinst.

Hårdt vand – et stort og meget dyrt problem 
Vi har arbejdet intenst med at udvikle produktet Bio 
pH Control. Bio pH Control anvendes, når man har pro
blemer med hårdt vand. 
Produktets sammensætning sikrer, at pH i sprøjte
væsken sænkes, og de skadelige effekter af CaCO3 og 
MgCO3 neutraliseres. Traditionelle pH sænkende produk
ter er sammensat af 1 eller 2 aktivstoffer. Bio pH Control 
indeholder yderligere 2 aktivstoffer, der sikrer, at både 
 pesticider og mikronæringsstoffer hurtigt og sikkert op
tages af planterne. Disse additiver er unikke for Bio pH 
Control. 
Produktet giver helt fantastiske resultater, der over
rasker og imponerer mange, når det tilsættes sprøjte
væsken. F.eks. giver Glyphosat sprøjtninger en synlig 
 effekt – total nedvisning af ukrudtet – i løbet af 23 
dage. Betanal og Bor udsprøjtes uden det mindste pro
blem samtidigt med, at sprøjtningen er yderst effektiv. 
Samme mønster ses også ved andre sprøjtninger. 
En af vore største kunder i 2019 bliver sikkert en Ukra
insk farm på 80.000 ha, der så de imponerende resul
tater, som blev op nået med Bio pH Control hos vores 
danske kontaktmand i Ukraine, der driver et mønster
landbrug på 16.000 ha. 
Prisen afhænger af vandets hårdhed, men ligger typisk 
mellem 4 og 5 kr./100 l. vand.

Jeg er glad for og stolt over, at det, i et tæt samarbejde 
med planteavlskonsulenter og landmand, er lykkedes 
for os, at skabe TRIPLEX systemet samt Bio pH Control 
og  ønsker alle en god sæson 2019. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til alle vore kunder 
for et godt samarbejde og til de landmænd, der har delt 
egne erfaringer med deres kolleger og os i form af testi
monials.

God fornøjelse

Ove Andersen

Ps. Husk at bestille varer i god tid.
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Har du problemer med hårdt vand ?
Tilsæt Bio pH Control – det er nemt, enkelt og billigt
Hårdt vand er et stort problem mange steder i 
 Skandinavien og Østeuropa. Vandets hårdhed 
afhænger af en række katio ner, men de to, der 
skaber de største problemer, er Calcium (Ca) og 
Magnesium (Mg). Grunden til at netop de to er i 
fokus er, at de danner belægninger i sprøjten, når 
de udfældes fra sprøjtevæsken. Eftersom begge 
hænger sammen med CO3 , er pH i vandet højt.

Dysestop – intet problem
Tilsættes et produkt til sprøjtevæsken: et pesticid 
f.eks. Betanal eller et mikronæringsstof f.eks. bor 
(B), som begge har en høj pH værdi og måske sam
tidigt en høj bufferkapacitet, sker der en betydelig 
stigning i pH og samtidigt en kraftig reduktion i Ca 
og Mg opløselighed. Resultatet er, at de udfældes 
i sprøjten, og ofte opstår der umiddelbart proble
mer med dysestop. 
Traditionelle pH sænkende produkter er sammen
sat af 1 eller 2 aktivstoffer. Bio pH Control inde
holder yderligere 2 aktivstoffer, der sikrer, at både 
 pesticider og mikronæringsstoffer hurtigt og sik
kert optages af planterne. Disse additiver er unik
ke for Bio pH Control.

•   Bio pH Control er et unikt produkt med hele 4 
aktivstoffer

•   Bio pH Control sænker pH værdien i sprøjte-
væsken, og neutraliserer dermed den negative 
effekt af Ca,Mg og CO3. 

Reducer forbruget af pesticider
Flere pesticiders virkning har en hurtig halverings
tid* ved højt pH. Det betyder, at effekten, i  løbet af 
meget kort tid, reduceres betydeligt og resultatet 
af sprøjtningen bliver dårligt. 
Praktiske erfaringer fra en lang række kunder vi
ser, at de kan reducere pesticidforbruget med 30%, 
når de tilsætter Bio pH Control. Flere af  disse land
mænd vil i 2019 forsøge med en reduktion på 40 %. 

Betydelig økonomisk og miljømæssig gevinst
De positive økonomiske effekter kan hurtigt be
regnes. Derudover undgås der en udbyttenedgang 
som følge af en dårlig effekt af ukrudts/svampe
bekæmpelse.
Sidst, men måske ikke mindst skal tillægges de 
 betydelige miljømæssige positive effekter.

*  Ikke alle pesticider fungerer optimalt ved lavt pH. Check 
derfor altid det optimale pH for det/de pesticider du bru
ger. Juster derefter sprøjte væskens pH til det optimale 
pH   med Bio pH Control.     
Vi anbefaler, at du køber en pH måler. Den koster godt et 
par tusinde og kan meget vel blive den bedste investering, 
du har gjort.
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BioCrop OptiXL

Specialformulering tilpasset kornafgrødernes behov.

Total N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 21,93 21,93 74,18 25,80 38,70 1,29 1,29 2,58 12,90 0,65

Vægt 
procent 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,29 2,70

BioCrop OptiML 

Specialformulering til majs, løg og grøntsagskulturer. Højt indhold af zink.

Total N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 20.06 20.06 37,64 11,80 17,70 1,18 2,36 2,12 11,80 0,59

Vægt 
procent 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,20 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

BioCrop PotatoP

Specialformulering til kartofler med højt indhold af zink og fosfor.

Total N CO(NH2)2 P S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 20,91 20,91 15,38 47,36 12,30 24,60 1,23 2,46 1,11 12,30 0,62

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 3,85 1,00 2,00 0,10 0,20 0,09 1,00 0,05 1,23 1,66

Produktoversigt

Alle BioNutrias mikronærings
stoffer indeholder

sprede-
klæbemiddel
for at optimere både optagel sen 
og effekten af de tilførte nærings
stoffer. 

Total N CO(NH2)2 K S Mn Cu Fe Vf pH

g./l. 20,06 20,06 106,20 10,86 11,80 1,18 5,90

Vægt 
procent 1,70 1,70 9,00 0,92 1,00 0,10 0,50 1,18 2,62

BioVinter Agro
Anvendes for at øge overvintringsevnen i alle afgrøder. Højt indhold af kalium.

Total N CO(NH2)2 NH4 NO3 P S Vf pH

g./l. 171,00 147,06 23,94 0,00 0,00 27,36

Vægt 
procent 15,00 12,90 2,10 0,00 0,00 2,40 1,14 5,94

Bio NS 15-2 
Er en flydende pH optimeret bladgødning.

Ingen bundfald 
ægte opløsning
– lav pH værdi
Alle BioNutrias produkter er formu
leret som ægte opløsninger med en 
lav pHværdi. 

Opløsningerne er derfor meget sta
bile, og selv om de står gennem 
 længere tid, krystalliserer og bund
fælder de ikke. 

P Vf pH

g./l. 145,20

Vægt 
procent 11,00 1,32 0,95

Bio P11 
Startgødning til kartofler. Ren fosforgød
ning til brug ved lægning. Kan iblandes 
 bejdsemidler. Kræver udstyr, der tåler gød
ning med lav pH.

Total N CO(NH2)2 P Vf pH

g./l.

Vægt 
procent 5,00 5,00 8,00 1,19 1,51

Bio NP 5-8 
Flydende NP startgødning til brug ved læg
ning af kartofler. Prøveblanding anbefales 
før blanding med flydende bejdsemiddel. 
Kræver udstyr, der tåler gødning med lav pH.

NYHED!

BioCrop OptiP 

Specialformulering til kornafgrøder. Højt indhold af fosfor. 

Total N CO(NH2)2 P S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 22,44 22,44 16,50 23,63 26,40 39,60 1,32 1,32 2,64 13,20 0,66

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 1,79 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,32 1,77
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BioMangan 170 NSP

Markedets eneste manganmiddel med indbygget pH kon
trol. Anvendes ved blanding med bor og ved hårdt vand. 
Enestående blandeegenskaber. 

S Mn Vf pH

g./l. 106,25 178,04

Vægt 
procent 7,43 12,45 1,43 4,53

Total N CO(NH2)2 S Mn Vf pH

g./l. 24,31 24,31 106,25 178,04

Vægt 
procent 1,70 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

Total N CO(NH2)2 P S Mn Vf pH

g./l. 24,82 24,82 18,25 104,97 179,58

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 7,19 12,30 1,46 0,46

BioMangan 170 SECO

Markedets eneste flydende manganprodukt til anvendelse 
i økologiske afgrøder. Nem håndtering uden sundhedsrisici.

Din egen 
gødningsplan
Vi har stor erfaring med at de
signe mikro og makro gødninger 
og hjælper gerne med at lave 
en gødningsplan tilpasset dine  
 ønsker og behov. I samarbejde 
med dig og din konsulent finder vi 
den optimale løsning.

BioMangan 180 NS
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof og svovl.

Total N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

g./l. 20,06 20,06 35,64 70,80

Vægt 
procent 1,70 1,70 3,02 6,00 1,18 3,21

BioKobber 70
Afhjælper og forebygger effektivt kobbermangel i enhver 
afgrøde. Specialformulering med et meget højt indhold af 
umiddelbart plantetilgængeligt kobber og svovl. 

Total N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

g./l. 21,25 21,25 68,63 52,13

Vægt 
procent 1,70 1,70 5,49 4,17 1,25 5,32

BioMagnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret på basis 
af umiddelbart plantetilgængeligt magnesium. Indehold
er desuden svovl.  

Hårdt vand?
Bio pH Control løser effektivt 
 problemer med hårdt vand.

Tilsæt 0,2 l Bio pH Control pr. 100 
l vand. Vore manganprodukter og 
mikronæringsblandinger kan fås 
med indbygget pH kontrol, der 
øger blandbarheden og imødegår 
negative virkninger af hårdt vand. 
BioCrop Potato og Bio Mangan 170 
NSP indeholder pH kontrol som 
standard.

BioKalium 100
Kaliumopløsning til hurtig af hjælp ning af kaliummangel i 
alle afgrøder.

K Vf pH

g./l. 100,80

Vægt 
procent 9,00 1,12 6,50

DEN
OPTIMALE
LØSNING 

LAND- 
MANDEN

BIONUTRIA
DANMARK

PLANTEAVLS- 
KONSULENTEN

NYHED
BioBor er nu 

også godkendt 
til økologisk 

jordbrug.

N S Vf pH

Vægt 
procent 8,20 9,30 1,23 6,20

Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse sammen 
med glyphosatprodukter: MCPA og 
MedaxTop. Giver betydelig effekt
forbedring.

B Vf pH

g./l. 150

Vægt 
procent 11,03 1,36 8,10

BioBor 150
Flydende borgødning til de bor
krævende afgrøder som raps og 
roer. Suppleres evt. med Bio Crop 
OptiXL for at dække  behov for øvrige 
mikronæringsstoffer. Enestående 
blandbarhed.

Bio pH Control
Bio pH Control er en meget kraftig 
kompleksbinder, der rummer hele 4 
additiver. Den er økonomisk i brug og 
uhyre effektiv. Som følge deraf skal 
der kun tilsættes meget små mæng
der til sprøjte væske for at opnå en 
betydelig pH sænkning og effekt
forbedring. 

Vf pH

Vægt 
procent 1,23 0,37

Se Vf pH

g./l. 5,00 1,11 10,78

BioSelen 5
En højkvalitets selenopløsning der 
øger græssets selenindhold, og 
dermed modvirker selenmangel hos 
græsædende dyr effektivt.

NYHED!
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Emballage
og levering
Vi leverer direkte til døren. Du kan 
frit sammensætte både hel og 
halvpaller med de forskellige pro
dukter, så det passer til dit behov. 
Hel palle:
88 x 10 l dunke
Halv palle:
44 x 10 l dunke 
OBS! 
Bestiller du over 440 l, le verer vi 
kvit og frit i Danmark. Tillæg til 
ikke brofaste øer kan forekomme

Skal det være helt billigt,  leverer vi 
også i 500 og 1000 l containere.

 Bestilling og distribution
Vi har gjort det endnu lettere at bestille vores produkter. Her og 
nu kan du – som sædvanligt – bestille vores produkter ved en af 
følgende kontaktpersoner: 

Webshop
Med BioNutrias webshop kan du gå ind og bestille dine 
 produkter online 24 timer i døgnet. 
Klik blot ind på www.bio nutria.dk
Du sammensætter selv pallen efter dine ønsker, og med netop de 
produkter du har behov for. Bestiller du over 440 l, leverer vi kvit 
og frit i Danmark.

LEVERINGSTID: 1-2 arbejdsdage 

Mød os i marken 
Vi har givet faglige inputs i rigtig mange erfagrupper og holdt ind
læg på mange møder i landboforeninger, avlerforeninger og lig
nende. Vil I have et indlæg om mangan, mikronæring og additiver, 
kommer vi gerne ud til jer. 
Ring til Jens eller Jens Erik – så vil vi sammensætte et fagligt ind
læg tilpasset jeres ønsker. Vi kommer også gerne ud på mark
besøg hos den enkelte landmand og tager en snak om gødnings 
og  mikronæringsstrategi. Denne service er 100 % gratis og rummer 
ingen købsforpligtelse.

 
 Du kan altid se

vores aktuelle priser på 
vores hjemmeside

bionutria.dk
Prislisten opdateres 

ved behov.

Jens Erik Pust
Salgs & produktkonsulent 
Sjælland og øerne
Mobil +45 2880 9086    
Mail   pust@bionutria.dk

Jens Bach Andersen
Agrochef 
Jylland 
Mobil +45 2712 6986    
Mail   jba@bionutria.dk

    

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

 BioCrop PotatoP
Specialformulering til kartofler med fosfor.
Indeholder desuden en kraftig kompleksbinder 
der effektivt løser problemet med hårdt vand.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 20,91 1,70

CO (NH2)2 20,91 1,70

P 15,38 1,25

S 47,36 3,85

Mn 12,30 1,00

Mg 24,60 2,00

Cu 1,23 0,10

Zn 2,46 0,20

B 1,11 0,09

Fe 12,30 1,00

Mo 0,62 0,05

Vf 1,23

pH 1,66

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Færdigformuleret, højkvalitetsopløsning 
som indeholder samtlige essentielle mikro
næringsstoffer, sporstoffer, en mindre 
mængde kvælstof (N) og fosfor (P). Se de
klarationen.
ANVENDELSE
BioCrop PotatoP anvendes til kartofler, 
som en forebyggende behandling mod 
næringsstofmangel. BioCrop PotatoP til
fører planterne fosfor som nemt og hurtigt 
optages af planterne. Er der mistanke om 
eller erfaring for man ganmangel i plan
terne kan effekten mod manganmangel 
forstærkes ved at tilføre yderligere man
gan. Vi anbefaler blanding med en valgfri 
mængde BioMangan 180 NS, BioMan
gan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu. 
Alternativt kan BioCrop Po tatoP blandes 
med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, 
at vi ikke påtager os ansvar for blanding 
med andre gødninger eller med pesticider. 
Inden blanding, med et eller flere pestici
der, anbefales det, at lave en mindre prø
veblanding. BioNutria Danmark påtager sig 
intet ansvar for effekten af blandinger, men 
garanterer alene for indholdet af BioCrop 
PotatoP.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioCrop PotatoP skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe
skyttelse.

ADVARSEL
Indeholder EC 2320899 Mangan sulfat (monohydrat). 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgæn
geligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyt
telse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedva
rende øjenirritation: Søg lægehjælp.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

    

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Færdigformuleret, højkvalitets næ r ings stof
opløsning som indeholder samt lige essenti
elle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Der
udover indeholder Bio Crop OptiXL en mindre 
mængde kvælstof (N). Se venligst deklara
tionen.

ANVENDELSE
BioCrop OptiXL, anvendes i alle afgrøder som 
en forebyggende behandling mod nærings
stofmangel. Er der mistanke om eller erfaring 
for manganmangel i plan terne kan effekten 
mod manganmangel forstærkes ved at til
føre yderligere mangan. Vi anbefaler blanding 
med en valgfri mængde BioMangan 180 NS, 
BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu. 
Alternativt kan BioCrop OptiXL blandes med 
mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi 
ikke påtager os ansvar for blanding med andre 
gødninger eller med pesticider. Inden blanding, 
med et eller flere pesticider, anbefales det, at 
lave en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioCrop OptXL.

DOSERING 
Vejledende dosering 7,510 l/ha. Mængden 
kan varieres efter behov. BioCrop OptiXL ud
bringes i en vilkårlig vandmængde. Da pro

duktet optages gennem bladene er det en 
fordel med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for 
børn. Ved håndtering skal bæres beskyttel
seshandsker og øjenbeskyttelse.

FARE
Indeholder Mangan sulfat (monohydrat), Jern(II)sulfat. 
Kan forår sage allergisk hudreaktion. Forårsager alvor
lig øjen skade. Undgå indånding af tåge/damp/spray. 
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejds
pladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTIN
FORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: 
Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller 
udslet: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før 
det kan anvendes igen. Indholdet/beholderen bort
skaffes i henhold til lokale og nationale regler. Indehol
der Jern(II)sulfat: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioCrop OptiXL
Specialformulering med et meget højt indhold  
af Mangan, Magnesium og Svovl.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 21,93 1,70

CO (NH2)2 21,93 1,70

S 74,18 5,75

Mn 25,80 2,00

Mg 38,70 3,00

Cu 1,29 0,10

Zn 1,29 0,10

B 2,58 0,20

Fe 12,90 1,00

Mo 0,65 0,05

Vf 1,29

pH 2,70
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Sådan bruger du 
BioNutria mikro-
næringsstoffer
Vores produkter anvendes som 
forsikring mod mangel på mikro
næringsstoffer. 

Vores generelle anbefaling er at 
anvende 23 l BioCrop Opti og 12 l 
BioMangan i alle afgrøder 36 gan
ge i løbet af vækstsæsonen.

I kornafgrøderne har BioNutrias 
Triplex strategi givet flotte af
grøder og gode merudbytter. 
Derfor er Triplex fra denne sæ
son flettet ind i standardan
befalingen for korn, hvor vi både 
i vintersæd og vårsæd kører med 
Triplex en gang i st. 3239. 

Du kan læse meget mere om 
Triplex strategien på side 1011. 

KORN – vintersæd BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Okt.: st. 12-14 2 

Nov.:  st. 14-21 1 1 

Tidligt forår: st. 25-30 2 2 

April: st. 31-32 3 

Maj: st. 32-39 Triplex 
strategi 1 1 3 

Juni: st. 51-59 3 

MAJS BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiML l/ha

Maj: st. 15-16 2 2 3 

Juni: st. 34 2 2 3 

Juli: st. 53 3 

KARTOFLER BioMangan l/ha BioCrop PotatoP l/ha Bio NS 15-2 l/ha

3 uger efter fremspiring 1,5 3 

I den 1. svampesprøjtning 1,5  3 

I de følgende 4-5 
svampesprøjtninger 3 

Ved behov for sengødskning 
(gentages evt.) 45

RAPS – vinterraps BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Efterår: st. 16 2 1 2 

Tidligt forår: st. 19 1 2 2 

April: st. 30 3 

Maj: st. 50-57 3 

KORN – vårsæd BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

April: st. 14-21 2 2 

Maj: st. 31-32 1 2 

Maj: st. 32-39 Triplex 
strategi 1 1 3 

Juni: st. 51-59 2 

SUKKERROER BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Maj: st. 12-15 1 1,5 2 

Juni: st. 30 1 1,5 2 

Juli: st. 48 2 

August: st. 48 2 

Gode anbefalinger
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Bio pH Control
Har du problemer med hårdt vand og højt pH i sprøjtevæsken 
– så har BioNutria løsningen. Det er efterhånden velkendt, at vis
se plantebeskyttelsesmidler er meget ustabile ved pH over 8. Det 
gælder især roe midler og skadedyrsmidler. 

Derfor gælder det om at sænke pH i disse sprøjtninger, og ideelt set 
bør alle sprøjtninger foregå med vand med en pH fra 4 til 5 da alle 
midler er nogenlunde stabile her (dog pH 6 ved minimidler). 

Bio pH Control er markedets absolut billigste produkt til sænkning 
af pH i sprøjtevæsken. Brug 0,1  0,2 l pr 100 l vand og du vil opleve 
markant bedre blandbarhed og stabilitet i din sprøjtevæske.  

Bio pH Control er også det helt rigtige additiv ved blanding med bor, 
da bor har høj pH værdi og derfor hæver pH i sprøjtevæsken. 

Husk at BioMangan 170 NSP og BioCrop 
Potato indeholder pH kontrol som 
standard, mens vi kan tilsætte det 
i øvrige produkter efter  ønske.

Sikker virkning
af dine sprøjtemidler

Bio pH Control klarer 
hårdt vand og kalk
Morten Mark har brugt BioNutria pro
dukter gennem de seneste 3 år. Han 
startede med Bio pH Control, da det 
prismæssigt var meget konkurren
cedygtigt i forhold til andre pHsæn
kende produkter på markedet. 
”På Agerup har vi en pH i vandet på 
ca. 7 og problemer med meget kalk 
i vandet. Vi vil gerne nedsætte van
dets pH til under 5 i alle sprøjtninger 
– på nær sprøjtninger med minimid
ler. Den opgave klarer Bio pH Control 
til UG. Samtidig binder Bio pH Control 
de kalkpartikler, der ikke er blevet fil
treret fra i sugefiltret, fast til vandet, 
så kalken ikke udfældes i sprøjtens 
filtre og dyser.
For at blive klogere på vandets ind
flydelse på virkningsgraden af de for
skellige sprøjtemidler, og for at kunne 
optimere på sprøjtevandets pH vær
di set i forhold til de forskellige sprøj
temidler, har vi købt en pHtester. 
Derved håber vi på at kunne opnå 
optimal effekt med så lille en dosis 
som muligt.”
Morten oplever, at alle BioNutrias 
produkter er fuldt blandbare med de 
gængse sprøjtemidler samt nemme 
at udbringe. 
Han anvender ud over pH Control 
også BioMangan 170 NSP, BioCrop 
OptiXL, BioBor 150 og Ammonium
sulfat.

  
Morten Mark, driftsleder gennem 28 år 
på Agerup Avlsgård, Sakskøbing

420 hektar med roer, hvede, maltbyg, 
rødsvingel, engrapgræs og hvidkløver.

Vi trodser 
hårdt vand

Brian Brødsgaard udtaler 
”Vores vand er utroligt hårdt 

og har en pH på 8,69,0. Det kræver 
et bevidst brug af additiver, og her 
er BioNutria en uvurderlig hjælp.”

Brian Brødsgaard, daglig leder, 
Baltic Farms (SIA L.A.P.),Letland
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Blandbarhed er et af de emner, vi får mange spørgsmål til. Generelt 
er vore produkter meget blandbare og kan uden problemer glide 
ind i de planlagte sprøjtninger. Der er dog grænser for, hvor man
ge og hvilke komponenter man kan blande. Hårdheden af dit vand 
betyder også en del for blandbarheden. Derfor anfører vi vore råd 
om blanding her:
•    Følg altid vor anvisning for blanderækkefølge – de findes på 

www.bionutria.dk
•   Bor og mangan i samme sprøjtning kræver pHsænkning
•    Bland aldrig med mere end to plantebeskyttelses midler
•    Lav en testblanding i glas eller spand hvis du er tvivl
•    Hav rigeligt vand i sprøjten før blanding
•    Bland under omrøring og udbring umiddelbart efter opblanding 
•    Lav en fast rutine for vedligehold og rensning af sprøj ten 

og dens filtre
•    Brug kobberprodukter målrettet

Vi henviser til vor hjemmeside, hvor du kan finde 
blandetest og yder ligere anvisning for blandinger. 

Helt fantastisk
blandbarhed 

Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat med spre de
klæbemiddel har i flere år været 
brugt til at øge ef fek ten af Gly
phosat, MCPA og visse vækst
reguleringsmidler mm.  

På Plantekongres 2015 blev der 
fremlagt forsøg med op til 30 % 
effektforøgelse. 

Bio Nutrias ammoniumsulfat op
løsning er færdigformu le ret med 
markedets mest  effektive spre
deklæbemiddel, og er således det 
rigtige valg til disse sprøjtninger. 

Maximal effekt
”Ammoniumsulfat fra 

BioNutria giver os sikkerhed 
for maksimal effekt af 

sprøjtninger med glyphosat.”
Karsten og Kaare Thomsen, 

Vejstrupgaard I/S, Sjølund, Kolding

Utrolig 
blandbar

”De sidste 4 sæsoner har vi 
brugt BioNutria produkter. Det 

er nemt at håndtere og kan 
blandes i alle sprøjtninger. ”

Caleb og David Frank, Østerkrog 
Gartneri ApS, Bjerringbro
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Hvad er BioNutria 
TRIPLEX ?
BioNutria TRIPLEX består af 1 l. BioBor, 1 l. BioMangan og 3 l. 
BioCrop OptiXL pr. ha tildelt af én gang i kornets strækningsfase. 
Tildelingen kan ske i forbindelse med svampe eller ukrudtssprøjt
ning, så der er ikke kørselsomkostninger forbundet med  den. 

  

Værdifuldt resultat
Midt i Himmerland driver Poul 
Martin Mortensen 125 hektar 
planteavl med spinat, græsfrø, 
raps, maltbyg og brødhvede. Han 
har brugt BioNutrias produkter de 
sidste 45 vækstsæsoner og fat
tede straks  interesse for BioNu
tria TRIPLEX, da han læste om det. 
”Jeg har altid været glad for at bru
ge BioNutrias mikronæringsstof
fer. De er nemme at anvende og 
kan blandes i enhver sprøjtning. 
Da jeg har konceptavl af maltbyg 
og brødhvede, er det ikke muligt 
for mig at vækstregulere, så jeg 
fandt det naturligt at prøve BioNu
tria TRIPLEX af. Jeg har brugt det i 
14 ha maltbyg og som demo i en 
brødhvedemark. 
Marken med maltbyg gav 8 hkg. 
mere pr. ha end mine øvrige malt
bygmarker, og jeg fik tillige en me
get bedre sortering på det høstede 
korn. Sorteringen i den behand
lede mark lå på 98, mens den lå på 
92 i de øvrige marker. 
I hveden målte jeg ikke udbyt
te, men ved høst kunne jeg se en 
vækstregulering på 57 cm i de be
handlede parceller. 
Jeg finder resultaterne med Bio
Nutria TRIPLEX interessante og 
værdifulde, og jeg vil helt 
sikkert anvende Bio
Nutria igen næste år.”

Poul Martin Mortensen,  Søhøj-
gaard, Suldrup, Himmerland

125 hektar planteavl med spinat, 
græsfrø, raps, maltbyg og brødhvede. 

Niels Christian Christensen, 
greenkeeper og fritidslandmand, Viborg

Driver fritidslandbrug på 14 hektar og  høster 
årligt ca. 800 hektar for en maskinstation.

Visuel effekt og godt udbytte
Gennem sit arbejde som greenkeeper i Viborg Golfklub har Niels Chris
tian Christensen med stor tilfredshed kendt og brugt BioNutrias pro
dukter i 19 år. 
De sidste 56 år har han også brug BioNutrias produkter i sit fritids
landbrug og i 2018 prøvede han for første gang BioNutria TRIPLEX af 
på sine 14 ha med vårbyg og rug. Sammen med sin søn, Michael, kører 
han for en maskinstation, hvor de årligt høster ca. 800 hektar. Niels 
Christian har derfor mulighed for at sammenligne sine egne marker 
med mange andre i området. 
”Vi har gennem hele sæsonen haft en klar visuel effekt med en mere 
grøn og mere jævn afgrøde. Trods tørken høstede vi samme udbytter, 
som vi gjorde hos kunder med langt bedre jorde end vores egen, så vi 
skal helt sikkert køre med TRIPLEX igen næste år. 

Vi finder BioNutrias produkter nemme at anven
de og har uden problemer blandet dem 

med mange forskellige pesticider 
 gennem årene.”
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Hvordan virker 
TRIPLEX  
strategien ?
Det nye og revolutionerende i 
BioNutria TRIPLEX er brugen af 
BioBor i kombination med Bio
Mangan og BioCrop OptiXL i kor
nets strækningsfase. 
Bor anses traditionelt ikke for at 
være et mikronæringsstof, man 
skal fokusere på i korn, men Bor 
har veldokumenterede effekter, 
som man ikke skal underkende 
betydningen af, og som udnyt
tes til fulde i BioNutria TRIPLEX 
strategien.

1.  Bor forbedrer stråstyrken og 
reducerer dermed risikoen 
for lejesæd. Det er især rele
vant i konceptavl som brød
korn, hvor man er forpligtet til 
at undlade vækstregulering, 
men det kan også være en bil
lig hjælp til den og langt dyre
re vækstregulering i korn.

2.  Bor er helt afgørende for dan
nelse af pollen og blomster
anlæg. Det betyder, at bor 
spiller en stor rolle for det 
potenti elle udbytte i en korn
mark, og bormangel under 
dannelse af blomsteranlæg 
kan give tab, selv i velpassede 
afgrøder på gode jorde.    

3.  Kombinationen af BioBor, Bio
Mangan og BioCrop OptiXL gi
ver optimale betingelser for 
fotosynteseapparatet, og sik
rer at intet mikronæringsstof 
er i underskud.

  

I år 2017 viste en demo hos Højbakgaard Maskinstation 
 meget lovende resultater med BioNutria TRIPLEX strategien. 
Vi har derfor udført en række demoer i 2018, og oplever en 
stor interesse fra både landmænd og rådgivere. 
Resultaterne i 2018 er imponerende, og vi forventer derfor et 
endnu større fokus på konceptet i 2019.
Resultaterne viser væsentlige forbedringer: 50% større faneblade, 
bedre og større aks, samt stor effekt på planternes stråstivhed. 

BioNutria TRIPLEX
– en revolution i 
korndyrkning

Peer Skov, driftleder på Trinderup Gods, Hobro

900 hektar planteavl med frø græs, 
raps, byg, hvede og majs.

Fint plus på udbyttet
På Trinderup Gods ved Hobro drives 900 hektar planteavl med 
frøgræs, raps, byg, hvede og majs. Peer Skov har brugt BioNutrias 
produkter i alle afgrøder i flere sæsoner. 
Via sin rådgiver blev han opmærksom på mulighederne i at tilføre 
BioBor ved den i forvejen planlagte sprøjtning med BioCrop OptiXL 
og BioMangan i strækningsfasen. 
Der blev tilsat BioBor i nogle sprøjtespor i 
en hvedemark, og ved høst  viste udbytte 
måleren op til 2,5 ton/ha i mer udbytte.     

Ubehandlet

Triplex behandlet  
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Nødvendig forsikring 
De sidste 3 år har Schmidt I/S 
brugt BioNutrias manganproduk
ter i alle afgrøder og BioCrop Pota
to i kartoflerne. I 2018 har de des
uden sengødsket kartoflerne med 
Bio NS 152. 
”Vi har valgt mangan fra BioNutria, 
fordi det er meget nemt at arbejde 
med og blandbart med øvrig kemi. 
Tillige sparer vi indkøb af sprede
klæbemiddel. Vi har oplevet fin 
effekt af BioMangan og vil fortsat 
bruge det i de kommende vækst
sæsoner. 
Mikronæring til kartofler anser vi 
som en nødvendig forsikring. Vi 
har prøvet forskellige produkter, og 
finder at BioCrop Potato ikke giver 
de samme problemer med blan
ding og aflejring, som de konkurre
rende produkter gør. Det er nemt 
at anvende og kan blandes i alle 
kartoffelsprøjtninger. 
Grundet den tørre vækstsæson 
i 2018 fik vi brug for en hurtigt 
optagelig sengødning, der kunne 
blandes i skimmelsprøjtninger. Vi 
har tidligere prøvet andre flydende 
gødninger og oplevet svidninger. 
Det problem har vi ikke med Bio 
NS 152, der har været nemt at 
anvende og virket, som den skulle.”

  

Brdr. Phillip og Poul Viggo Smidt, Ravnholt, Grenå
Brødrene er 4. generation på ejendommen, som 
de har drevet sammen siden 2005. 400 hektar 
planteavl med 100 hektar fabrikskartofler, 40 
hektar frøgræs og godt 200 hektar korn samt 6 
hektar jordbær og nogle småstykker med plu
kærter og spisekartofler.

Hans Kurt Tougaard har drevet gården Christiansminde ved Skals  siden 
1988. Der dyrkes 250 hektar læggekartofler til Danespo og AKV, samt 
20 hektar tidlige spisekartofler. Der er kun kartofler, græs og brak i 
markplanen, da jorden indgår i rotation med naboernes. Gennem tiden 
har Hans Kurt Tougaard lavet mange forsøg med mikronæring og prø
vet mange forskellige produkter af. 
”Vi anser mikronæring til kartofler som en nødvendig forsikring. Vi kan 
ikke altid se eller måle en gevinst, men vi er sikre på, at det kan be
tale sig som gennemsnit over årene. Vi har brugt BioCrop Potato i alle 
kartoffelmarker de sidste to år. Det er meget nemt i at arbejde med 
og virkningsfuldt at bruge. Der er ingen problemer med blandinger eller 
udfældninger, og prisen for forsikringen er absolut rimelig, når vi tænker 
på, hvor stor en værdi en kartoffelmark udgør. 
I 2018 er vi også begyndt at bruge BioMangan i kartoflerne. Vi havde 
et restlager af pulvermangan, der skulle opbruges, men finder at Bio
Mangan er nemmere at håndtere og mere blandbart end pulver. Både 
BioMangan og BioCrop Potato vil derfor indgå i planen i de kommende 
år også.
Vi gemmer bevidst 15 % af kvælstofmængden og bruger Bio NS 152 til 
at færdiggøde kartoflerne med ud fra bladanalyser. Det havde vi stor 
succes med i 2017, hvor vi holdt liv i markerne længe og ramte det rig
tige afmodningstidspunkt. I 2018 har det været mere udfordrende pga. 
tørken, der gjorde det svært at tolke bladanalyserne. Vi vil fortsætte 
med målrettet brug af Bio NS 152 på baggrund af bladanalyser og ser 
et stort potentiale i produktet.”  

Stort potentiale

Hans Kurt Tougaard, Christiansminde, Skals  

Der dyrkes 250 hektar læggekartofler til Danespo og AKV, samt 20 hektar tidlige spisekartofler. Der 
er kun kartofler, græs og brak i markplanen, da jorden indgår i rotation med naboernes.
Hans Kurt har drevet gården siden 1988. Aktiviteterne på Christiansminde er samlet i Tougaards 
Kartofler og Planteavlsrådgiving APS, hvor Hans Kurt står for kartoffeldyrkningen.
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Caleb og David Frank, Østerkrog Gartneri ApS, Bjerringbro 

Der dyrkes 1.100 hektar – heraf halvdelen økologisk. Der er 450 hektar med grøntsager – både 
konventionelle og økologiske – med hovedvægt på porrer, blomkål, broccoli, ærter og forårsløg. 
I det konventionelle sædskifte dyrkes desuden en del korn, mens der i det økologiske dyrkes 
kløvergræs for at få kvælstof ind i sædskiftet til grøntsagerne.

Højværdiafgrøder
porrer, løg, spinat, kål, 
selleri, rødbeder 
med specielle behov
BioNutria har løsningerne
Grøntsagsavlere har fået øjne op for BioNutrias mikronæringsstoffer, 
som er baseret på letopløselige sulfatsalte. 
Når der i marken ses mangelsymptomer på næringstoffer, har det al
lerede kostet udbytte. Derfor er det nemt at tegne en billig forsikring 
ved at bruge BioNutrias produkter, der er specielt designet til kræven
de afgrøder.

Ekstra zink og kobber
BioCrop OptiML er udviklet med et ekstra højt indhold af zink i forhold 
til vores effektive produkt BioCrop OptiXL, begge indeholder yderligere 
8 essentielle næringsstoffer. Som vores øvrige produkter er de tilsat 
et super effektivt spredeklæbemiddel samt et par andre adjuvants, 
der sikrer hurtig og effektiv optagelse i planten. 
Ved behov for yderligere mangan kan BioCrop produkterne fint sup
pleres med BioMangan 180 NS eller BioMangan 170 NSP. 
Udover mangan kan man efter behov også iblande vores enkelte mi
kronærringsstoffer såsom: BioBor 150, BioKobber 70, BioKalium 100 
og BioMagnesium 50.

Effektive produkter
Østerkrog Gartneri ApS ejes og dri
ves af Caleb og David Frank. Gart
neriet er stiftet i år 2000 og dyrker 
i dag 1.100 hektar heraf halvdelen 
økologisk. 
”Vi har altid brugt mikronæring i 
et vist omfang. I kornafgrøderne 
er det som forebyggelse af kend
te problemer og afhjælpning ved 
synlig mangel, især på mangan. 
I grøntsagerne bruges det ud fra 
forsikringstankegangen. Der ligger 
meget store værdier i grøntsager
ne, og vi vil ikke gå på kompromis 
med næringsstofferne og risikere 
skjulte mangler. 
De sidste 4 sæsoner har vi brugt 
BioNutria produkter. Det er nemt 
at håndtere og kan blandes i alle 
sprøjtninger. 
Vi er en stor virksomhed med op til 
120 ansatte i sæsonen. Det er vig
tigt, at tingene fungerer, og at der 
ikke skal tages særlige hensyn eller 
gives for mange beskeder, når fle
re ting skal blandes i sprøjten i den 
travle sæson. 
I de konventionelle grøntsager har 
vi brugt BioCrop OptiML og BioCrop 
OptiXL samt BioVinter Agro i de over
vintrende kulturer. Desuden bruger 
vil BioBor 150 i kålafgrøderne. 
I korn har vi primært brugt magan
produkter, men er også begyndt 
med BioCrop OptiXL på udvalg
te arealer, hvor boniteten svinger 
meget. I de økologiske marker har 
vi fokus på BioMangan 170ECO og 
glæder os over at BioBor nu også er 
godkendt til økologi. 

Vi er meget tilfredse 
og vil også anven

de BioNutria   
produkter i de 
kommende 
sæsoner.”
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Kernesundt korn
Tilfører du de nødvendige mikronæringsstoffer med BioCrop 
 OptiXL, kvitterer alle kornarter med grønnere afgrøder, ensartede 
marker og længere vækstperiode. 

Behov for ekstra bor og zink?
BioCrop OptiML indeholder et øget indhold af zink.

Vi har også mikronæringsstoffer i ren form. Har du specielle 
 behov, kan vi levere næringsstoffer i ren form f.eks. BioBor 150, 
BioKobber 70, BioMagnesium 50 samt BioKalium 100.

  
Morten Tolstrup Christensen, 

Lindegaarden, Næstved
92 hektar planteavl med hvede, 
raps, maltbyg og strandsvingel.

Grønne, sunde og 
kraftige afgrøder 
Henrik Jakobsen har brugt BioCrop 
OptiXL i samtlige sprøjtninger her i 
foråret. 
Henrik oplever at samtlige afgrø
der ser grønnere og sundere ud, og 
har i 2018 fået mange kommenta
rer fra lokale kollegaer, om at hans 
marker ser meget frodige ud tør
ken taget i betragtning, hvilket han 
også selv har bemærket.
”Jeg havde en hvedemark, der var 
hårdt medtaget efter vinteren 
og stod meget uensartet. Efter 3 
sprøjtninger med BioCrop  OptiXL, 
BioMangan samt 1 l BioBor i den 
ene af sprøjtningerne, var den rea
etableret. Ved høst var hveden 
jævn og ensartet. 
I år er der slet ingen problemer 
med at finde mit korn blandt de 
andres, i den grovvareafdeling jeg 
har leveret kornet til. Her finder 
de mine kornprøver uden at kigge 
på navnesedler – ene og alene på 
grund af størrelse og farve på ker
nerne. 
Al vårbyg blev leveret med en rum
vægt over 72 kg/hl, og vores rug
– på jb1 uvandet – har trods tørken 
i 2018 givet et fornuftigt udbytte.
BioNutrias produkter er nemme 
at køre med, og kan fint sammen
blandes med de planteværn jeg 
anvender, så næste år fortsætter 
jeg med BioNutrias produkter.”

Den gødningsstrategi Henrik 
Jakobsen har anvendt i år er 
vores Triplex strategi   
– læs herom side 1011.

Henrik Jakobsen, Lundager, 
Videbæk
158 hektar planteavl på jb 14 med rug, 
raps, hvede og vårbyg samt en mindre 
 besætning med slagte svin.

Større og ekstra grønne faneblade
Morten Tolstrup Christensen driver Lindegaarden som deltids landbrug 
på 92 ha med hvede, raps, maltbyg og strandsvingel.
 ”Jeg har kørt fast med BioNutrias produkter siden 2014, og bruger Bio
Bor 150, BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL. Det er nemt at bruge, let 
at bestille på webshoppen og vigtigst – det virker. 
Det er samtidig nemt at håndtere 10 liters dunkene – alle kan løfte dem.
Jeg oplever ingen problemer ved sammenblanding med planteværn i 
sprøjten – heller ikke svidninger. Tværtimod kan jeg konstatere, at plan
terne får større faneblad samt mere grønne og sprøde blade. 
BioNutrias produkter booster mine afgrøder og giver bedre effekt af 
svampemidlerne.
I efteråret bruger jeg også BioMangan 180 NS og BioCrop OptiXL.”

Med BioMangan 180 NS, 
BioCrop OptiXL og BioBor 150

Uden mikronæring
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Bejstrup Maskinstationj A/S, Bejstrup
Bejstrup Maskinstation A/S er stiftet i 1975, og 
ejes og drives af Per og Kim Kold Christiansen. 
Virksomheden har 150 ansatte, heraf 50 i land
brugsafdelingen. 

  

”Vi går meget op i rettidighed og vil 
altid være på forkant med tinge
ne. Vi holder et højt udbytteniveau 
og sætter nye mål for udbytte og 
kvali tet. Derfor er det helt  naturligt, 
at mikronæring får megen be
vågenhed i dyrkningsplanen. 
Vi har nu kørt med BioNutrias 
produkter i flere år og er meget 
begejst ret. Vi ser helt klart sunde
re og grønnere planter med Bio
Nutrias produkter. Vi er meget gla
de for de flydende formuleringer 
og vil aldrig  bruge mikronæring på 
pulverform igen.”
Hans Jørgensen, direktør, BraDana Danmark 
A/S, Smedegaarden, Egens
200 ha planteavl: vårbyg til fremavl, vinterhvede, 
vinter og vårhestebønner

”En bevidst strategi med mikro
næringsstoffer og bevarelse af 
organisk stof er alt afgørende 
for at få succes med plante
avlen i Baltikum.”   
Brian Brødsgaard, daglig leder, Baltic Farms 
(SIA L.A.P.), Letland. 
1.200 ha raps, hvede, vårbyg, hestebønner og 
boghvede samt 20.000 slagtesvin.

Uden 
mikronæring

Med BioNutria 
mikronæringsstoffer

”Planteavl handler om at gøre 
tingene til tiden. Vi skal foku
sere på balancen mellem næ
ringsstoffer og tilgænge lighed i 
forhold til jordtype. Vi bør tage 
forsikringstankegangen til os, 
når det gælder tilførsel af mikro
næringsstoffer.”
Jørgen Evald Jensen, Poulstrup, Vrå
Jørgen Evald Jensen har 30 års rådgiver
erfaring fra landboforeningerne, og er si
den 1. januar 2015 selvstændig plantea
vlsrådgiver. Han rådgiver på 20.000 ha 
i Danmark og 15.000 ha i Rumænien.

”Når jeg kan se, at mine afgrø
der ikke trives, eller når jeg helt 
specifikt ser mangelsymptomer 
på et næringsstof, så har jeg al
lerede tabt udbytte. Derfor har 
jeg BioMangan og BioCrop Opti 
med på forkant i mange af mine 
sprøjtninger.” 
Henrik Petersen, Hasmark Vestergaard, 
Otterup
Henrik Petersen driver 225 ha. Her dyrker han 
et alsidigt sædskifte med korn, løg, kartofler, 
spinat, græskar og rajgræs. Løg udgør ca. 70 
ha, og er dermed den vigtigste afgrøde.  

”Med BioNutria mikronærings
stoffer har vi haft en udbytte
fremgang på 500 kg/ha. Så jeg 
fortsætter med at bruge BioNu
trias produkter.”
Erik Baun, Gørding maskinstation, Esbjerg
Erik passer i alt ca. 300 ha. for en række små 
og mellemstore landmænd.

Professionel sparring
Bejstrup Maskinstation A/S ope
rerer på begge sider af Limfjorden. 
Årligt sprøjtes der ca. 12.000 ha. 
De sidste to år har virksomheden 
anvendt BioNutrias produkter. Vi 
mødtes med de to sprøjtefører 
John Pedersen og Niels Knudsen 
samt planteavlskonsulent Jens 
Christian Steffensen.
”Vi er meget tilfredse med Bio
Nutrias produkter og den faglige 
sparring, vi får. Har vi spørgsmål til 
blanding eller dosering, får vi altid 
svar med det samme. Det giver 
stor tryghed at tale direkte med 
producenten, og det gør kommu
nikationen omkring produkter og 
strategier meget nemmere. 
Vi har brugt BioMangan 180 NS i 
kornafgrøder og BioMangan 170 
NSP og BioBor 150 i majs og roer. 
Vi er godt tilfredse med effekten 
og glæder os over den indbyrdes 
blandbarhed mellem BioMangan 
170 NSP og BioBor 150. 
Vi har temmelig hårdt vand og skal 
generelt passe på med blandinger, 
men med BioNutrias produkter er 
der aldrig problemer. 
Vi har også brugt Bio pH Control 
i udvalgte sprøjtninger og oplever 
bedre effekt af pesticiderne samt 
en renere sprøjte efterfølgende. 
BioNutria er en seriøs og profes
sionel samarbejdspartner, og vi vil 
helt sikkert fortsætte samarbej
det fremover.”
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Niels Tvedegaard, Harridslevgaard, Randers 
480 hektar i omdrift med glutenfri havre, maltbyg, brødrug og 
frem avlskorn, samt hvidkløver, rajgræs og timothe og 50 ha 
vedvarende græs. Ejendommen har været drevet økologisk 

 siden 1999 og var fuldt omlagt i 2001.

Ekstra høje majs
med sur start
Jan Møllegård har sammen med 
Bionutria, lavet et ”forsøj” (test) 
med en sur Bio NP 58 gødning, 
som placeres i sårillen sammen 
med majskernen. Formålet var at 
sikre, at den sure gødning ikke la
vede spirehæmmende svidninger, 
dernæst at se hvordan majsene 
klarede sig med hhv. 3, 6 og 8 kg p 
placeret ved såning, ud over gylle 
som grundgødskning.
De lave majs til venstre på billedet 
øverst er sået den 17. maj. De er 
gødet med 60 kg np 1116 og 150 
kg ns 2010 ud over gylle. Dvs 36 
kg n og 10 kg p
De høje majs til højre i billedet er 
sået den 8. juni. De er gødet med 
100 kg np 58 ud over gylle dvs. 5 
kg n og 8 kg p.
Den sure gødning gav en god 
fremspirring uden svidningsska

der samt højere plan
ter på en kortere 

vækstperiode.

Jan Møllegaard, Varde 
470 hektar planteavl hvoraf 

de 270 hektar er majs. Går
den har iøvrigt mælkeproduk

tion på basis af 600 Jersey køer. 

BioNutria tilbyder som de eneste i Danmark flydende mangan, der er 
godkendt til økologisk brug. Produktet er baseret på mangansulfat 
og indeholder 170 gram mangan pr. liter. 
Maximal dosis er 9,4 liter/ha/år, og forudgående konsulenterk læring 
er påkrævet. Anbefalet dosis er 24 l/ha og gentagelse efter behov. 

Nyhed – flydende bor til økologisk jordbrug 
Vi glæder os over, at vores flydende borgødning BioBor 150 nu også 
er godkendt til økologisk jordbrug.
BioBor 150 anvendes efter behov. Vejledende anvendes 13 l/ha, der 
udbringes i en væskemængde på 100200 l/ha.
BioMangan 170ECO og BioBor 150 leveres i 10 liters dunke eller i 500 
1000 liters containere.

Sund økologi 
med BioMangan 170ECO 
og BioBor 150

Nemt at håndtere og rart at arbejde med
Niels Tvedegaard er 4. generation på Harridslevgaard. Ejendommen 
har været drevet økologisk siden 1999 og var fuldt omlagt i 2001.  
”Da jeg lagde driften om til økologi havde jeg en ambition om, at 
sprøjten aldrig skulle køre på mine marker igen. Men efterhånden 
har jeg konstateret, at det simpelthen er for dyrt at ignorere man
gelsygdomme som manganmangel – især i vårbyg. I starten brug
te jeg pulvermangan, men de sidste 34 sæsoner har vi kørt med 
BioMangan 170 ECO. BioMangan 170 ECO er nemmere at håndtere 
og langt rarere at arbejde med end pulver, og der er ikke de samme 
sundhedsmæssige udfordringer som med pulvermangan. 

Vi har været meget glade for BioMangan 170 ECO og vil 
fortsat bruge det mod manganmangel på ejen

dommen.”
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Effektiv forebyggelse af bor- og manganmangel i majs
Mikronæring til majs har nu været afprøvet i landsforsøg i 4 
 sæsoner. I alle 4 afprøvningsår har der været klare merudbyt-
ter for tildeling af BioBor 150 og BioMangan 170 NSP – helt op til 
 imponerende 1.780 fe/ha!
BioBor 150 og BioMangan 170 NSP kan 
blandes indbyrdes og med de gængse 
ukrudtsmidler i majs. 
Når du vælger BioNutrias produkter, kan 
du således tilføre både bor og mangan 
uden ekstra udbringningsomkostning.

BioMangan og BioBor 
til  majs på sandjord

Helle og Torben Bæk, Toftegaard,  mellem Farsø 
og Års
Gennem de sidste 20 år har Helle og Torben udvik
let bedriften fra 70 køer og 60 ha jord til næsten 
1.000 malkekøer på stald og 600 hektar under plov. 

Imponerende 
udbytter
Helle og Torben Bæk’s bedrift 
omfatter næsten 1.000 malkekø
er på stald og 600 hektar under 
plov. 
Der dyrkes primært græs og 
majs. De sidste 3 sæsoner er 
majsen blevet tildelt BioBor 150 
og BioMangan 170 NSP. 
”Vi blev opmærksomme på det 
store udbyttepotentiale, der lig
ger i ordentlig forsyning med bor 
og mangan, da Jens Bach besøg
te os for 4 år siden. 
Vi oplever sunde, grønne og friske 
planter langt ind i vækstsæso
nen, når der behandles med Bio
Bor 150 og BioMangan 170 NSP 
og har alle 3 sæsoner haft impo
nerende udbytter på over 10.000 
FE/ha alle årene. 
Produkterne er nemme at an
vende og blandes fint med alle de 
gængse majspesticider. 
BioBor 150 og BioMangan 170 
NSP er derfor også med i strate
gien de kommende år.”

LMO Demo hos Kuhr Hedegaard I/S, 
Rødkærsbro. Venstre side er behand-
let med 2 x 2 l BioBor 150 og 2 x 2 l Bio-
Mangan 180 NS. 

Merudbytte for tildeling af BioBor 150 og BioMangan 170 
NSP til majs på sandjord. 9 landsforsøg over 4 år. (fe/ha).

    

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Fremstillet af de absolut bedste råvarer og 
er tilsat amidkvælstof for at øge optagel-
sen og dermed forbedre effekten af de til-
førte næringsstoffer. BioMangan 170 NSP 
kan blandes med de fleste pesticider. Inden 
blanding med ét eller flere pesticider anbe-
fales det, at lave en mindre prøveblanding. 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke på tager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave en 
mindre prøve blanding. BioNutria Danmark 
påtager sig intet ansvar for effekten af blan-
dinger, men garanterer alene for indholdet 
af BioMangan 170 NSP.

DOSERING
BioMangan 170 NSP anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 2-4 l/ha. Behandlin-
gen gentages om nødvendigt. BioMangan 
170 NSP kan med fordel blandes og udbrin-
ges sammen med et BioCrop produkt.

UDBRINGNING
BioMangan 170 NSP udbringes i en 
vandmængde på 100-200 l/ha. 
Da produktet optages gen-
nem bladene er det en fordel 
med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 170 NSP, skal opbevares frostfrit 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder Mangan sulfat (monohydrat). Forårsager 
alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på 
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspo-
nering indånding. Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttel-
seshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. VED 
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fle-
re minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette 
kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en 
GIFTINFORMATION eller en læge. Søg lægehjælp ved 
ubehag. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bort-
skaffes til autoriseret genbrugsstation.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 24,82 1,70

CO (NH2)2 24,82 1,70

P 18,25 1,25

S 104,97 7,19

Mn 179,58 12,30

Vf 1,46

pH 0,46

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioMangan 170 NSP
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde. 
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof, svovl og fosfor.

    

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

BioBor 150 kan med stor fordel blandes 
med et produkt fra BioCrop serien. Hvis 
der er behov for mangan anbefaler vi,  
BioMangan 170 NSP på grund af gødnin
gens naturligt meget lave pH. Dermed er 
det muligt at udbringe både bor og man
gan samt, hvis det ønskes, øvrige mikro
næringsstoffer og sporstoffer i samme 
sprøjtning.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager 
os ansvar for blanding med andre gødnin
ger eller med pesticider. Inden blanding, 
med et eller flere pesticider, anbefales det, 
at lave en mindre prøveblanding. BioNu
tria Danmark påtager sig intet ansvar for 
effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioBor 150.

DOSERING
BioBor 150 g/l anvendes efter behov. Vej
ledende anvendes 13 l/ha.

UDBRINGNING
BioBor 150 udbringes i en væskemængde 
på 100200 l/ha.

BLANDINGSRÆKKEFØLGE
1. Vand
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioBor 150

Hvis der også skal tilsættes et pesticid er 
det vigtigt  uanset typen af pesticid  at 
læse vore vejledninger på www.bionutria.
dk. Afsnittet: BLANDINGSTABEL.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioBor 150 skal opbevares frostfrit og util
gængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe
skyttelse. Åndedrætsvern bæres ved ved 
sprøjtning uden tilstrækkelig udsugning

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioBor 150
Flydende boropløsning, som er beregnet til alle afgrøder. 
Gødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).

PROBLEMER
MED HÅRDT VAND
1 l BioCrop OptiP pr. 100 l  

vand løser problemet effek-
tivt. Alternativt kan sprøjte-

væsken tilsættes 0,2 l Bio pH 
Control /100 l vand.

DEKLARATION 
Gr. pr. ltr. Vægt %

B 150 11,03

Vf 1,36

pH 8,10

200
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2 x 2 l 
BioBor 150/ha

(Gns. af 9 forsøg)

2 x 2 l BioMangan 
170 NSP/ha

(Gns. af 9 forsøg)
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Øg kvaliteten i dine

juletræer
BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehand
ling hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nåle fylde 
samt for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. 
BioNutrias mikronæringsstofprogram koster ca. 450 kr./ha/år. 
Til den pris er behandlingerne til fulde betalt hjem igen i form af 
øget kvalitet og skovningsprocent i kulturen.

Besøg os på Langsø Messen
Hvert år kan du finde os på Langesø 
 Messen, stand 108. Kom forbi vores vel
besøgte stand og få en god snak om 
mikronæringsstoffer.

  
Per Skarby, Fæstibakke, Ry. 
Produktionen foregår i regi af Global Nature Trees,  
Ry. Her produceres juletræer på 350 hektar og 
desuden passes 600 ha, bl.a. hos Salten Langsø 
Skovadministration. Der er 5 ansatte på kontoret 
og ca. 80 sæsonarbejdere. Den daglige drift ledes 
af salgs og produktionschef Mads Larsen. 

Kontrolleret vækst
og fyldige nåle
Mads Larsen kontaktede Bio-
Nutria i det tidlige forår 2018 
med henblik på en ny gødnings-
strategi.
”Vi havde oplevet et fald i kvalite-
ten af vores træer og fik frem til 
2018 problemer med nålekvali tet 
og uregerlig vækst. Derfor var vi 
villige til at prøve noget nyt. 
I 2018 reducerede vi startgød-
ningsmængden til 40 kg N/h.
Herefter er der gødet målrettet 
med Bio NS 15-2. Desuden har 
alle marker fået 3 x 20 l BioMang-
nesium 50 pr. ha. 
Vi oplever klart, at vi har en mere 
kontrolleret vækst. Der var in-
gen vilde træer i 2018 og vi fik en 
større og mere fyldig nål. Vi ople-
vede ikke nåletab eller brune nåle 
overhovedet, hvilket tidligere var 
et problem for os. Skiftet til Bio-
Nutria og ændringen i strategi 
har medført en markant kvali-
tetsforbedring. 
Vi har også prøvet at tilføre Bio-
Kobber 70 på udvalgte kulturer 
tidligt i sæsonen og oplever, at 
disse kulturer bliver mere mod-
standsdygtige  overfor alger.
BioNutrias produkter er nemme 
at anvende og kan uden proble-
mer blandes med øvrige produk-
ter til juletræer. Vi har en fin og 
professionel dialog med BioNu-
tria, har oplevet præcis levering 
samt god faglig sparring gennem 
hele sæsonen. Vi anbefaler med 
glæde BioNutria til andre produ-
center og fortsætter med at ud-
vikle strategien i 2019.”

Global Nature Trees har lavet et simpelt setup, hvor trakto
ren med tågesprøjten kan medbringe vandtanke og tanke 
til BioNutrias produkter. 
Der er en generator til pumperne på vognen, så der kan fyl
des i marken og derved spares tid, når de kører rundt til de 
næsten 1000 ha, der passes.
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Målrettet kvælstof 
– hele sæsonen
De fleste juletræsproducen
ter  giver grundgødning i et el
ler andet omfang i foråret. Men 
mængden og arten af gødning 
varierer  meget. 
Vi har gode erfaringer med at 
holde lidt igen med kvælstof fra 
starten og i stedet bruge BioNS 
152 målrettet gennem sæso
nen. Det sandsynliggør en mere 
kontrol leret vækst og bedre nå
lekvalitet. 
Vi giver også gerne et bud på 
grundgødning med flydende NPK.

Generelt om blad-
og  nålegødskning
Det er vigtigt at gøre sig klart, at 
når der tilføres næringsstoffer – 
der skal optages gennem nålene 
– skal disse ALTID tilføres i små 
mængder og ad flere gange. 
Vælger du BioNutrias gødnin
ger og følger vore anbefalinger, 
kan du se frem til et enkelt, me
get økonomisk og supereffektivt 
gødnings program.

Gødningsforslag 
med mikronæringsstoffer

  

1. sprøjtning 
efter knopbrydning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l. BioMagnesium 50

34 uger efter 
1. sprøjtning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l. BioMagnesium 50

34 uger efter 
2. sprøjtning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 36 l. BioMagnesium 50

Farvegødskning
ved behov (gent. evt.)

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

50 kg (40 l) BioNS 152 Bladgød
ning + evt. 36 l BioMagnesium 50

Forkomst af bare skuldre i forhold til kontrolbehandling

2 % MgSO4

Løndal           Soro
30%
20%
10%

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%

  
-21%

-26%

-44%
-37% -35% -34%

25%

-30%

-48%

-25% -23%

-62%
4 % MgSO4 4 % MgSO4 

+ agropol
6 % MgSO4 4 % MgSO4 

+ urea
6,4 % BioMag-

nesium 50M
id

de
lvæ

rd
ie

ns
 st

ør
re

lse
 i f

or
ho

ld
 ti

l k
on

tro
l (%

)

-24%

-50%

1,3 % Mag-
trac

Behandlinger

KONTAKT
Salgs- & produktkonsulent

Jens Erik Pust 
på tlf. 28 80 90 86 eller  

 mail: pust@bionutria.dk

Bare skuldre
Bare skuldre er desværre et velkendt problem i mange juletræs
kulturer. Med BioNutrias BioMagnesium 50 sikrer du tilførelse af let 
optagelig magnesium flere gange i løbet af sæsonen. 
Danske Juletræer er i gang med en række forsøg med afprøvning 
af forskellige magnesiumløsninger for at modvirke bare skuldre. 
Her er BioNutrias BioMagnesium 50 med helt i top og helt uden 
risiko for svidning. 

Anvend altid 400600 l vand/ha. Det er vigtigt, at alle nåle dækkes 
af opløsningen. Husk på at vi ønsker, at træerne optager nærings
stofferne gennem nålene. Dette er forsikringssprøjtninger, hvis for
mål er at sikre, at der ikke opstår mangel på mikronæringsstoffer.  
Mængderne er retningsgivende og kan reguleres efter kulturens 
behov både med hensyn til mængde og antal kørsler. 1. udbring
ning vil som regel ligge i sidste halvdel af juni måned, og sidste ud
bringning bør ikke ligge senere end i slutningen af september. Her
efter vil det ikke kunne forventes, at nålene er modtagelige.
BioNutrias produkter er fuldt blandbare med svovl samt lusemidler 
og kan derfor medtages, når der alligevel sprøjtes mod skadedyr.



Bestilling, salg og rådgivning
Gode råd koster ikke ekstra. Vi er altid parat til at rådgive dig, og har du spørgsmål så tøv ikke 
med at kontakte os. Ring til os eller mail din bestilling. Så finder vi de produkter, der passer til dit 
behov – til den rigtige pris. 

Du finder de seneste forsøgsresultater, oplysninger, alle produkter og priser på vores hjemme
side:  www.bionutria.dk

Jens Bach Andersen  Jens Erik Pust 
Agrochef Salgs- & produktkonsulent 
Mobil:  +45 2712 6986 Mobil:  +45 2880 9086 
Mail:    jba@bionutria.dk Mail:    pust@bionutria.dk 

Administration

BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Sverige 
Mail:   bio@bionutria.dk

Produktion

BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 
8990 Fårup, Danmark
Mail:   bio@bionutria.dk

Lager

BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113
8930 Randers NØ
Danmark
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L A N D B R U G  ∙  G O L F  ∙  H A V E N
PA R K  &  S TA D I O N

Vil du være en af de 
 første til at høre nyt om
kring mikro næring og 
planteavl så tilmeld dig 
vores nyhedsbrev.

Du kan også høre alle 
nyhederne ved at følge 
os på Facebook. 


