LAUKSA IMNIECĪBA ∙ GO L F A L A U K UMI ∙ DĀRZ S
PA RK I & S TA DIO NI

KATRA INDIVIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM PIELĀGOTU ŠĶIDRO
MIKRO UN MAKROELEMENTU, KĀ ARĪ ŠĶIDRĀ
MĒSLOJUMA RAŽOTĀJS UN PIEGĀDĀTĀJS

Kvalitāte nemaksā – tā atmaksājas..!

Esiet sveicināti

mikroelementu pasaulē!
Man ir liels prieks paziņot par mūsu trešā produktu kata
loga iznākšanu.
Mēs varam lepoties ar strauju attīstību – gan pārdošanas,
gan personāla jomā. Tādējādi mēs cenšamies paplašināt
arī savu sortimentu, un tagad produktus lauksaimniecībai
un golfa laukumiem esam papildinājuši arī ar produktiem
piemājas dārziem, mauriņiem, stadioniem, parkiem, kā arī
citām sabiedriskajām zaļajām zonām.
Mūsu pārdošanas koncepcija, kas balstās uz TIEŠO
PĀRDOŠANU GALA PATĒRĒTĀJIEM, ir izrādījusies ļoti
veiksmīga. Mūsu internetveikalā pirmie produkti piemā
jas dārziem parādījās 2015. gada 1. martā un guva milzu
atsaucību un daudz pozitīvu atsauksmju.Mūsu mājasla
pā ir publicētas dažas no šīm atsauksmēm,tāpēc arī Jums
iesakām izmēģināt mūsu jaunos mēslošanas l īdzekļus.
2014. gada decembrī mēs pieņēmām darbā Jensu Baku
Andersenu, bet 2015. gadā – vēl divus pārdošanas un
produktu konsultantus. Larss Olsens kopā ar Jensu Baku
Andersenu darbojas mūsu Lauksaimniecības nodaļā,
bet Katja Lamborga atbild par Dārza un golfa laukumu
nodaļu. Viņi pēc savas izglītības ir agronomi, tādējādi spēj
klientiem nodrošināt viskompetentākās un profesio
nālākās konsultācijas. Pārdošanas konsultante Lillija
Bennedsena strādā ar klientiem, kā arī veic dažādus
administratīvos pienākumus.
Dāņu zemnieki mums ir palīdzējuši iziet arī ārpus savas
valsts robežām. Pašlaik cenšamies nostiprināt savas
pozīcijas Baltijas, kā arī citu Austrumeiropas valstu tirgos.
Tāpēc Latvijā esam pieņēmuši darbā Armandu Braču, kas
darbosies kā vietējais pārdošanas konsultants. Armands
iepriekš bija lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs,
tāpēc labi pārzina lauksaimnieku vēlmes un vajadzības.
Armands profesionālajā un pārdošanas jomā sadarbosies
ar Larsu Olsenu, kurš atbild ne tikai par Dānijas tirgu, bet
arī par paplašināšanos Austrumeiropas virzienā.
Dānijā mūsu produkcijas pārdošanas apjoms ir vairāk
nekā trīskāršojies. Mūs ļoti priecē, ka daudzi no mūsu
jaunajiem klientiem ir atnākuši pēc ieteikuma no
saviem kolēģiem. Mūsu katalogā varēsiet izlasīt, ka daudzi
zemnieki mūsu produkciju lieto jau 3 gadus un plāno darīt
to arī turpmāk.
Runājot par mūsu jauno sortimentu mauriņu mēsloša
nas jomā, esam noslēguši līgumu par mēslojuma piegādi
Randersas stadionam un saņēmuši vislabākās at
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sauksmes. Tādējādi mums izdevās nodibināt ļoti labu
sadarbību ar Randersas futbola klubu Randers FC. Sākot
no 2015. gada 1. oktobra Randersas stadions trīs gadus
sauksies par BioNutria parku.
Mikroelementi – Jūsu nodrošināšanās pret zaudējumiem
Visām lauksaimniecības kultūrām ir nepieciešami gan
mikro, gan makroelementi, tādējādi augu apstrāde ir
jāveic vairākas reizes visā veģetācijas periodā un ar
mazāku mēslojuma daudzumu.
Šāda stratēģija labi darbojas kā profilaktisks līdzeklis, lai
nodrošinātos pret ražas zudumiem. Tā ir efektīva un labi
dokumentēta, jo vislabāk spēj apmierināt augu vajadzības.
Šī stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz vairākiem ietei
kumiem no Kopenhāgenas universitātes.
Arī šogad mēs ar interesi uzklausījām zemnieku atsauks
mes par mūsu produkciju. Ļoti daudz atsauksmju bija par
to, ka lauki kļūst vienmērīgāki, sliktākās zonas uzlabojas,
kultūraugi ilgāk saglabā savu zaļo krāsu, bet ražība pieaug.
Mikroelementu spēja uzlabot kultūraugu izskatu ir novē
rota vairākos izmēģinājumu lauciņos visā valstī, turklāt
daudzos lauciņos šis efekts bija īpaši spēcīgs.
Dažādiem ražotājiem mikroelementu mēslojumi var
būtiski atšķirties. Jau kopš 1999. gada mūsu mikro
elementu mēslošanas līdzekļi tiek gatavoti no izejvielām
ar vislabākajām absorbēšanas spējām tirgū, turklāt tiem
tiek pievienotas izkliedēšanas un pielipšanas vielas, kas
nodrošina ātru un efektīvu barības vielu uzņemšanu un
iedarbību.
Mūsu produkti ir ļoti ekonomiski lietošanā, turklāt to
zemā pH vērtība un pievienotās kompleksās pielipšanas
vielas ļauj iegūt lielisku jaucamību ar pesticīdiem. Tas
kopā sniedz vēl lielāku ekonomisko izdevīgumu.
Nobeigumā es gribētu pateikties visiem lauksaimniecības
un speciālo nozaru konsultantiem, kā arī lauksaimnie
kiem, kas snieguši vērtīgus priekšlikumus un ierosinā
jumus. Tāpat gribētu pateikties visiem klientiem par lielis
ko sadarbību, kā arī lauksaimniekiem, kas dalījušies savā
pieredzē ar mums un saviem kolēģiem, par ko varēsiet
izlasīt arī šajā produktu katalogā.
Labu veiksmi!
Ove Andersens

Mikroelementi ir noteicošie

Stāsta lauksaimniecības konsultants:
”Lauksaimniecībā viss ir jādara tam paredzētajā laikā. Pamatīga izvērtēšana,
kārtīga nodrošināšana ar barības vielām un saprātīga ķīmijas izmantošana.
Taču tikai profesionālas konsultācijas palīdz sasniegt kaut ko vairāk, un tieši tas
zemniekam ļauj nopelnīt. Dānijā mēs pietiekoši aktīvi neizmantojam augu un
augsnes analīzes. Mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz barības vielu līdzsva
ru un to pieejamību atkarībā no augsnes tipa. Mums vajadzētu vairāk domāt par
augu apstrādi ar mikroelementu mēslojumu tīri profilaktiskos nolūkos. Nākotnē
mēs saskarsimies ne tikai ar mangāna, bet arī ar vara un magnija deficītu augsnē
– faktiski augu analīzes to uzrāda jau tagad.
BioNutria produkcijas galvenā priekšrocība ir iespēja augus mēslot kopā ar augu
aizsardzības līdzekļiem. Tādējādi augu mēslošanai nav nepieciešami speciāli
izbraucieni uz lauka, kas ļauj ietaupīt. Bez tam, BioNutria ražo arī individuālajām
vajadzībām pielāgotus mēslošanas līdzekļus, kas izstrādāti, pamatojoties uz
konkrētiem augu un augsnes analīžu rādītājiem.
Mana pieredze rāda, ka BioNutria produkcija nod
rošina labus rezultātus un uzskatu, ka augu
apstrāde ar BioCrop OptiXL padara tos iztu
rīgākus. Bez tam, BioNutria piedāvā labu
koncepciju un tiešās tirdzniecības
formu ar atvērtām cenām, kas
daudziem šķiet vilinoši.”

Jorgens Ēvalds Jensens dzīvo Poulstru
pā netālu no Vro
Jorgenam Ēvaldam Jensenam ir 30 gadu
pieredze dažādu lauksaimniecības uz
ņēmumu konsultēšanā, bet kopš 2015.
gada 1. janvāra viņš darbojas kā neat
karīgais lauksaimniecības konsultants.
Viņš konsultē uzņēmumus, kas apstrādā
20 000 ha Dānijā un 15 000 ha Rumānijā.

Veselāki, spēcīgāki
un zaļāki augi
Augus apstrādājot ar nepieciešamajiem
mikroelementiem, efekts ir acīmredzams.
Izmantojot BioNutria ražoto produkci
ju, lauksaimnieki ir guvuši pārliecinošus
rezultātus, t.sk:
• Garāku veģetācijas periodu
• Būtiski zaļākus augus visā
veģetācijas periodā
• Kultūraugu lauku vienmērīgumu
• Lielāku izturību
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Produktu pārskats
Visi BioNutria mikroelementu
mēslojumi satur

izkliedēšanas
un pielipšanas
vielas,
lai labāk nodrošinātu pievie
noto barības vielu uzņem
šanu un iedarbību.

BioCrop OptiXL
Īpaša formula ar ļoti augstu mangāna, magnija un sēra saturu.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g./l.

20,39

20,39

68,98

23,99

35,99

1,19

1,19

2,38

12,90

0,65

%
īpatsvars

1,70

1,70

5,75

2,00

3,00

0,10

0,10

0,20

1,00

0,05

Vf

pH

1,29

2,70

Vf

pH

1,25

1,88

BioCrop OptiCu
Paredzēts efektīvai vara deficīta profilaksei un novēršanai visa veida kultūrām.
Īpaša formula ar ļoti augstu mangāna, magnija, vara un sēra saturu.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g./l.

20,05

20,05

59,10

18,09

30,10

3,61

1,20

1,09

12,50

0,13

%
īpatsvars

1,70

1,70

4,90

1,50

2,50

0,30

0,10

0,09

1,00

0,01

BioCrop OptiML
Pilnvērtīgas formulas, augstas kvalitātes šķidrais mēslošanas līdzeklis, kas satur visus svarīgos
mikro un makroelementus.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

Vf

pH

g./l.

19,05

19,05

35,75

11,21

16,81

1,12

2,24

2,12

11,80

0,59

%
īpatsvars

1,70

1,70

3,19

1,00

1,50

0,10

0,20

0,18

1,00

0,05

1,18

2,50

Vf

pH

1,19

2,61

BioCrop Potato
Īpaša formula kartupeļiem ar augstu magnija saturu.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g./l.

19,21

19,21

43,52

11,30

22,61

1,13

2,26

1,01

11,90

0,60

%
īpatsvars

1,70

1,70

3,85

1,00

2,00

0,10

0,20

0,09

1,00

0,05

BioVinter Agro

JAUNUMS!

Paredzēts, lai uzlabotu pārziemošanas spējas visa veida kultūrām. Augsts kālija saturs.
Kopējais
CO(NH2)2
N

Ciets ūdens?
BioCrop efektīvi atrisina cieta
ūdens problēmu.
Apstrādājot augus ar man
gānu, boru vai citiem mikro
elementiem, pievienojiet 0,2 l
Bio pH Control/100 l ūdens vai
1 l BioCrop/100 l ūdens, kas
vienā miglošanas reizē ļaus
paveikt vairākus uzdevumus.
4
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K

S

Mn

Cu

Fe

Vf

pH

2,62

g./l.

20,06

20,06

106,20

10,86

11,80

1,18

5,90

%
īpatsvars

1,70

1,70

9,00

0,92

1,00

0,10

0,50

1,18

pH

Bio NS 15-2
Šķidrais lapu mēslojums ar optimālu pH vērtību.
Kopējais
CO(NH2)2
N

NH4

NO3

P

S

Vf

g./l.

171,00

147,06

23,94

0,00

0,00

27,36

1,14

%
īpatsvars

15,00

12,90

2,10

0,00

0,00

2,40

1,14

5,94

JAUNUMS!

BioKobber 70

Paredzēts efektīvai vara deficīta profilaksei un novēršanai visa veida kultūrām. Īpaša formula ar ļoti
augstu vara un sēra saturu viegli uzņemamā formā.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Cu

g./l.

20,06

20,06

35,64

70,0

%
īpatsvars

1,70

1,70

3,02

6,00

Vf

pH

1,18

3,21

BioMangan 180 NS

BioBor 150

Pilnvērtīgas formulas, augstas kvalitātes šķidrais
mangāna mēslojums. Tā sastāvā ietilpst arī slāpeklis un sērs.

Šķidrais bora mēslojums, kas
paredzēts visām kultūrām.
Mēslojums izceļas ar savu
augsto bora (B) saturu.

Total N

S

Mn

Vf

g./l.

24,31

104,39

178,04

1,43

%
īpatsvars

1,70

7,43

12,45

1,43

BioMangan 170 NSP

pH

6,07

g./l.

JAUNUMS!

Paredzēts efektīvai mangāna deficīta profilaksei un novēršanai visa
veida kultūrām. Pilnvērtīgas formulas, augstas kvalitātes šķidrais
mangāna mēslojums. Tā sastāvā ietilpst arī slāpeklis un sērs.
Kopējais
CO(NH2)2
N

P

S

Mn

g./l.

23,00

23,00

13,25

97,00

170,00

%
īpatsvars

1,70

1,70

1,25

7,19

12,30

Vf

BioMangan 170 NS

Cu

Paredzēts efektīvai mangāna un vara deficīta profilaksei un
novēršanai visa veida kultūrām. Pilnvērtīgas formulas, augs
tas kvalitātes šķidrais mangāna mēslojums. Papi Tā sastāvā
ietilpst arī slāpeklis, sērs un varš.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Cu

Vf

g./l.

24,31

24,31

106,25

170

4,29

1,45

%
īpatsvars

1,70

1,70

7,43

12,3

0,30

1,45

pH

4,53

pH

150

1,36

8,10

Piedeva, kas paredzēta lieto
šanai ar glifosātu preparātiem.

pH

0,46

Vf

Ammoniumsulfat

%
īpatsvars
1,46

B

N

S

8,2

9,3

JAUNUMS!
Bio pH Control

Mēslojums
Jūsu vaja
dzībām
Mēs labprāt izstrādāsim īpa
šus mēslojumus, kas būs pie
lāgoti tieši Jūsu individuālajām
vajadzībām un vēlmēm. Sadar
bībā ar Jums un Jūsu konsul
tantu mēs noteikti atradīsim
visoptimālāko risinājumu.

Bio pH Control sastāvā ietilpst
ārkārtīgi spēcīgas, komplek
sas piesaistītājvielas. Tas ir
ekonomisks lietošanā, taču
ārkārtīgi efektīvs. Tvertnes
maisījumam ir jāpievieno tikai
pavisam nedaudz šī produkta,
lai p
 anāktu ievērojamu pH vēr
tības pazemināšanos.

BioMangan 170 NSMg JAUNUMS!
Paredzēts efektīvai mangāna deficīta profilaksei un novērša
nai visa veida kultūrām. Tā sastāvā ietilpst arī slāpeklis, sērs
un magnijs.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

g./l.

23,00

23,00

108

170

8,11

%
īpatsvars

1,70

1,70

8,04

12,30

0,60

Vf

pH

1,47

5,34

BioMangan 170 SECO
Satur visaugstākās kvalitātes izejvielas.
Sertificēts izmantošanai bioloģiskajās saimniecībās.
Mn

S

Vf

g./l.

170

106,25

1,43

%
īpatsvars

12,45

7,43

1,43

pH

JAUNUMS!

Augstas kvalitātes šķidrais magnija mēslojums, kas satur magniju
augiem viegli uzņemamā formā. Tā sastāvā ietilpst arī sērs.
Kopējais
CO(NH2)2
N

S

Mg

g./l.

21,76

21,76

84,35

60,00

%
īpatsvars

1,70

1,70

6,59

5,00

VISOPTI
MĀLĀKAIS
RISINĀJUMS

LAUKSAIMNIE
CĪBAS KON
SULTANTS

4,53

BioMagnesium 60

LAUK
SAIMNIEKS

Vf

pH

1,28

5,32

Nekādas
nogulsnes

– īstie šķīdumi
BIONUTRIA
DANMARK

– zema pH vērtība
Visi BioNutria produkti ir vei
doti kā īstie šķīdumi ar zemu
pH vērtību. Tādējādi šķīdumi
ir ļoti stabili, kas nekrista
lizējas un neizkrīt nogulsnēs
arī tad, ja tie tiek uzglabāti
ilgāku laiku.
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Pasūtīšana
un izplatīšana
Mūsu produktu pasūtīšana ir kļuvusi vēl vieglāka. Jebkuru mūsu produktu var
pasūtīt pie kāda no mūsu konsultantiem:
Pārdošanas
konsultants

Fasējums un
piegāde

Ja esat domubiedru vai cita grupa, kas labprāt uzzinātu vairāk par mūsu
produkciju un piedāvātajiem risinājumiem, droši ar mums sazinieties!

Pilna palete:
88 x 10 l kannas vai 36 x 20 l kannas
Puse paletes:
44 x 10 l kannas vai 18 x 20 l kannas
UZMANĪBU! Amonija sulfāts tiek piegādāts
tikai 20 l kannās: 18 kannas paletē un 36
kannas pilnā paletē.

Lai vēl vairāk pazeminātu cenu, mēs pie
dāvājam arī 500 l un 1000 l konteinerus.

Mūsu aktuālās cenas
vienmēr atrodamas
mājaslapā

bionutria.dk
Cenas var tikt
mainītas.
Bionutria.dk

E-pasts ab@bionutria.dk

Piesakieties prezentācijai

Ja nepieciešams, mēs piegādi nodrošinām
tieši līdz durvīm. Jūs varat brīvi izvēlē
ties visdažādākos, savām vajadzībām
atbilstošos produktus un ar tiem brīvi
sakomplektēt pusi vai pilnu paleti.
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Armands Bračs
Mob. +37 129498657

Droša
absorbēšana augos

Iespaidīgi rezultāti
2015. gadā veikto pētījumu rezultāti ir nepārprotami: BioCrop
Opti produkcija nodrošina ievērojami augstāku mikro un
makroelementu absorbēšanu. Visiespaidīgākie ir rezultāti
attiecībā uz mangānu, boru, dzelzi, molibdēnu, cinku un varu.

Daudzos valsts mēroga pētījumos, kuros
piedalījās arī BioNutria, tika vairākkārtīgi
veiktas arī augu analīzes. Šie cipari runā
paši par sevi. Augi labi absorbē mūsu pro
duktus, ko pierāda paaugstināts mikro
elementu saturs apstrādātos augos sa
līdzinājumā ar neapstrādātajiem.
Zemāk norādītie dati ir iegūti valsts
mēroga pētījuma sērijā 01071515, kurā
augi tika apstrādāti ar 3 x 3 l BioCrop OptiCu.
Skaitļi norādīti savstarpējās attiecībās.
Piemēram, Mn līmenis apstrādātajos
augos attiecībā pret neapstrādātajiem
ir pieaudzis par 23%. Cu līmenis
- par 75 % utt.
Kultūra: Ziemas kvieši

Skaitļos norādīta graudu raža t/ha.
Kultūra: Ziemas kvieši
Bez mikroelementiem un ar
fungicīdiem
Ar 2 x 5 l BioCrop OptiXL
un fungicīdiem
Bez mikroelementiem
un fungicīdiem
Ar 2 x 5 l BioCrop OptiXL un bez
fungicīdiem
* = lielāka ražība ir statistiski pierādāma

Pētījumi visā valstī liecina par lielāku ražību
2015. gadā BioNutria ar saviem produktiem piedalījās 10 valsts mēroga pētījumos,
kurā tika iekļautas vairāk nekā 3 kultūras. Mēs piedalījāmies neatkarīgajos pētījumus
un iesaistījāmies labā un konstruktīvā sadarbībā ar uzņēmumu Agrotech un vietējām
lauksaimnieku organizācijām, kā arī piedalījāmies vairākās vietēja mēroga prezen
tācijās, izmēģinājumos un konkursos. Daudzos gadījumos mēs guvām pārliecinošus,
statistiski pierādāmus rezultātus par to, ka mūsu produktu izmantošana nodrošina
lielāku ražību. Augstāk atrodami rezultāti no 2015. gada pētījumiem.
Pētījuma sērijā 070361515 tika analizēti ziemas kvieši, kas tika apstrādāti ar dažā
diem mikroelementiem, ko papildināja vai nepapildināja fungicīdi. Pētījums notika 3
dažādās vietās visā valstī.
Analizējot pētījumus par augu apstrādi ar mikroelementu mēslojumu, ir jāatce
ras, ka tas darbojas kā profilaktisks līdzeklis. Noteikti būs augsnes un situācijas,
kurās šis mēslojums nedos tūlītēju efektu. Tomēr arī labas un viendabīgas augsnes
apstrādājot ar mikroelementu mēslojumu, nereti esam ieguvuši augstāk minētos
rezultātus. Realitātē gandrīz visiem zemniekiem ir dažāda tipa augsnes, tāpēc
mikroelementu mēslojums būtu jāuztver galvenokārt kā profilaktisks līdzeklis.
Līdzšinējā ražība Ringstedas izmēģinājumu laukā ar labiem augsnes rādītājiem bija
7 t/ha. Taču tik un tā mums izdevās paaugstināt ražību par 1,9 t/ha tajās vietās, kur
augi bija apstrādāti arī ar fungicīdiem. Līdzīga tendence bija vērojama arī pētījumā
010701515 – tajos izmēģinājuma laukos, kas tika intensīvi apstrādāti ar fungicīdiem
un papildu 60 N, ražība pieauga par 2,7 t/ha, ja tie tika apstrādāti arī ar 3 x 3 BioCrop
OptiCu. Tādējādi varam secināt, ka BioCrop Opti produkti spēj paaugstināt ražību pat
labi koptiem kultūraugiem, kas aug labās un viendabīgās augsnēs.

Redzams, ka visos gadījumos augos
ir ievērojami paaugstinājies vairāku
mikroelementu – vara, dzelzs un man
gāna – līmenis. Tomēr jāatzīmē, ka augu
analīzes ne vienmēr ir pilnīgi precīzas.
Tāpēc dažos gadījumos tika novērots arī
mazāks mikroelementu līmenis. Tomēr,
ja apskatām vidējos rādītājus, tad droši
varam apgalvot, ka mūsu mikroelementi
ir augiem viegli uzņemamā formā, un to
saturs augos ir reāli izmērāms.

Valsts mēroga
pētījumi
– vasaras mieži
Mēs esam piedalījušies vairākos valsts
mēroga vasaras miežu pētījumos un pre
zentācijās – t.sk. Jitlandes lauku atbalsta
dienesta organizētajos. Pašlaik dati no
šiem pētījumiem vēl nav oficiāli pieejami,
taču varam droši runāt par ļoti labu ražī
bas pieaugumu tajos gadījumos, kad augi
tika apstrādāti ar BioCrop OptiXL un BioCrop
OptiCu. Līdzko šie dati būs oficiāli pieejami,
tie tiks publicēti arī mūsu mājaslapā.
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Izmantošana
Pateicoties savai dabiski zema
jai pH vērtībai un kompleksajam
piesaistes efektam, kam ir ievēro
jamas priekšrocības cieta ūdens
gadījumā, mūsu produkti ir īpaši labi
jaucami ar praktiski visiem herbicī
diem, fungicīdiem un insekticīdiem.
Tas sniedz lielas priekšrocības, jo ļauj
ieekonomēt, vienlaikus paaugstinot
ražību.
Pamatojoties uz lauksaimnieku pēdējo
gadu praktisko pieredzi, esam pieņē
muši lēmumu nākamajā sezonā paaug
stināt ieteicamās devas. Mēs, protams,
vadījāmies pēc tā, lai nodrošinātu kul
tūraugu vajadzības pēc mikro un ma
kroelementiem, tomēr lauksaimnieku
novērotie iespaidīgie rezultāti praktis
ki visās tradicionālajās un speciālajās
lauksaimniecības kultūrās likuši mums
paaugstināt ieteicamās devas.
Apstrādājot tādas kultūras kā kartupeli
un rapsi ar 7,5 – 15 l BioCrop produkta/
ha, praktiski vienmēr tika novēroti ļoti
labi rezultāti.
Tāpēc aicinām rūpīgi iepazīties ar dažu
mūsu klientu praktisko pieredzi, par ko
var izlasīt šajā katalogā.

BioNutria rekomendētais
tvertnes maisījums:
1.

Vēlamais ūdens daudzums

2.

BioCrop sērijas produkts
Ieteicamā deva vienmēr 1-3 l/ha pēc vajadzības
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3.

BioMangan sērijas produkts

4.

BioBor

5.

Pesticīds

Pēc vajadzības

Pēc vajadzības

Bionutria.dk

Rekomendācijas

mikroelementu izmantošanai
Graudaugi

Bietes

Kopā ar herbicīdiem
BioMangan produktu sērija – vispie
mērotāko līdzekli meklējiet mūsu
BioMangan produktu sērijā. Vienmēr
1-3 l BioMangan produkta/ha.

Mūsu produkti ir īpaši pateicīgi jauk
šanai ar dažādiem pesticīdiem, kas ir
būtiski tieši biešu audzēšanā. Vislielākā
pieredze šajā jomā, t. sk. devu noteik
šanā, ir uzņēmumam DSL, kas atrodas
Nīkopingā Felsterā. Tāpēc nepiecie
šamības gadījumā, aicinām vērsties
pie šī uzņēmuma, kā arī mūsu pašu
konsultantiem.

Kopā ar fungicīdiem graudaugu
apstrādē
Katrā miglošanas reizē ar fungicīdiem:
2-3 l BioCrop produkta. Vispiemēro
tāko līdzekli meklējiet mūsu BioCrop
produktu sērijā. Jārēķinās ar vismaz
7,5 l/ha/veģetācijas periodā.

Kartupeļi
Daudzi tautas sakāmvārdi cildina
gudrus un pieredzējušus padomde
vējus. Un tajā ir pilnīga taisnība. Tieši
pieredze ļauj secināt, kuras ir visopti
mālākās devas, kas nodrošina visla
bākos rezultātus. Ieteicamās devas
ļaus Jums sasniegt tikpat labus rezul
tātus.
Pēdējo gadu praktiskā pieredze,
augus apstrādājot ar BioCrop Potato,
ir vairāk nekā pārliecinoša. Kartupeļu
lauku apstrāde ar 15 l/ha ir devusi vēl
nekad nebijušus rezultātus – neatka
rīgi no augsnes tipa un ģeogrāfiskās
atrašanās vietas.
Kartupeļu lakstiem sasniedzot 25-30
cm augstumu, tie tiek apstrādāti ar
fungicīdu kopā ar BioCrop Potato –
devā 3 l/ha. Apstrāde tiek atkārtota
tik bieži, cik bieži tiek lietots fungicīds.

Mūsu mājaslapā ir atrodama infor
mācija par to, kuri no mūsu produk
tiem ir jaucami ar kuriem pesticīdiem.
Šī informācija tiek regulāri atjaunota.
Pirms līdzekļu jaukšanas
Pirms tvertnes maisījuma sagatavo
šanas mēs rekomendējam vienmēr
sagatavot nelielu testa maisījumu,
t.s. mēģeņu testu. Tas varbūt izklau
sās pārāk tehniski, tomēr savā būtībā
ir pavisam vienkāršs - spainī vai citā
traukā sajauciet tos līdzekļus tādās
pašās proporcijās, kādās tos plāno
jat jaukt sava miglotāja tvertnē. Ja 5
minūšu laikā neparādās nekāda reak
cija, var droši veidot tvertnes maisīju
mu un apstrādāt augus. Tomēr vēla
mies atgādināt, ka BioNutria Danmark
garantē tikai savu produktu sastāvu
un kvalitāti, bet neuzņemas atbildību
par pesticīdu iedarbību.

Pilnīgi noteikti
labāka šķīdība nekā
citiem produktiem

Mēs uzdrīkstamies

to pateikt skaļi
Mēs piedāvājam produktus ar vislabāko
jaucamību tirgū!
Dabiski zema pH vērtība nodrošina unikālu jaucamību
gan ar herbicīdiem, gan fungicīdiem, gan insekticīdiem.
Tāpēc BioNutria produktus var izmantot kopā ar
tiem preparātiem, ar kuriem augus parasti apstrādā
vispirms. Tādējādi augu apstrādāšanas izmaksas ir
praktiski minimālas.

Mazāk izbraucienu
Informāciju
Lielāks ekonomiskais
par līdzekļu jau
izdevīgums

camību var atrast
bionutria.dk

”Es šķidro mangānu izmantoju jau 30
gadus, tāpēc varu droši apgalvot, ka
BioMangan 180 piemīt lielāka šķīdība
nekā tiem līdzekļiem, kurus izmantoju
iepriekš.”
Knuds Jensens, zemnieks, Asferga

Dažādi maisījumi –
nekādu problēmu
”Esmu lietojis gan BioCrop Opti sēri
jas produktus, gan BioMangan 180
maisījumos ar vairākiem herbicīdiem,
fungicīdiem un insekticīdiem – un nekādu
problēmu.”
Hans Ingemanns, zemnieks, Stevns

Mikroelementi
nodrošina augstu
sēklas kvalitāti
”Kad mēs savā saimniecībā Gl. Buurholt
Hovedgaard sagatavojam sēklu sējai –
no paša zemnieka atvestajiem graudiem
– mēs ļoti bieži gatavo sēklu apstrādā
jam (kodinām) ar mikroelementiem. Tas
tāpēc, ka šie profesionālie lauksaimnieki
vēlas būt droši, ka augam tiks nodroši
nāts visoptimālākais mikroelementu
daudzums jau no paša sākuma.
Mēs izmantojam BioNutria produktus, jo
tiem ir visaugstākā kvalitāte. Ar šiem pro
duktiem ir viegli strādāt – tie neizkrīt no
gulsnēs un veido noturīgus maisījumus.
Mēs uzskatām BioNutria par uzticamu
partneri, kura produkti ir tieši tādi, kā so
līts. Mēs produkciju pērkam tieši no rūp
nīcas, kas nozīmē īsu piegādes ķēdi un
ļoti konkurētspējīgas cenas.”

Visti Mollers, Gl. Buurholt Hovedgård,
Osterbrondersleva
Visti Mollers un viņa kvalificētie darbinieki jau kopš
1991. gada darbojas uzņēmumā Gl. Buuholt Hove
dgård, kas konsultē vairāk nekā 7 mobilās graud
augu un 1 rapša sēklu sagatavošanas stacijas. Viņu
mērķis kopš pašiem pirmsākumiem ir nodrošināt
vislabāko kvalitāti par viszemāko iespējamo cenu.
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Mikroelementi – kā
profilaktisks līdzeklis
”Mēs kā profilaktisku līdzekli pret mikro
elementu deficītu izmantojam 1 l BioCrop
OptiXL un 1 l BioMangan 180 NS, ar ko
apstrādājam visa veida kultūras vidēji 3
reizes veģetācijas periodā.
Produkti ir ērti lietošanā. Tos var mai
sīt ar praktiski visiem augu aizsardzības
līdzekļiem, tādējādi augu mēslošanai
ar mikroelementiem nav nepieciešami
papildu izbraucieni. Tas ļauj ietaupīt
darbu, kā arī nodrošina lauksaimnie
cības kultūru savlaicīgu apstrādi gan ar
augu aizsardzības līdzekļiem, gan mikro
elementiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi.”

Pērs Skovs, Trinderup Gods, Hobro
Pērs Skovs savā saimniecībā Trinderup Gods apstrā
dā 850 ha, audzējot kviešus, vasaras (iesala) mie
žus, ziemas miežus, ziemas rapsi un zālāja sēklas.
BioNutria produkti tiek izmantoti jau 3. gadu.

Vienmērīgi augi –
skaisti kartupeļi
”Es jau otro sezonu kartupeļus apstrādāju
ar BioCrop Potato, gūstot labus rezultā
tus. Es sezonā kopā patērēju 15-16 l/ha,
ko sadalu pa 6 miglošanas reizēm. Pie
redze rāda, ka šādi apstrādāti augi ir daudz
vienmērīgāki nekā pirms tam. Bez tam arī
paši bumbuļi ir vienādāki, bet to miza ir
skaistāka un gludāka. Es pilnīgi noteik
ti arī turpmākajos gados savu Vildmoses
kartupeļu audzēšanā izmantošu BioCrop
Potato.”

Laimīgie kartupeļi
Panākumi atkārtojas

Tagad mēs piedāvājam arī speciālo
mēslojumu, kas paredzēts tieši
kartupeļiem.
Pēdējos gados daudzi Dānijas lielākie kart
upeļu audzētāji izmanto īpaši kartupeļiem
paredzētos BioNutria produktus.
Mēs esam pārliecināti, ka viņi to darīs arī turpmāk,
jo rezultāti ir acīmredzami –
neatkarīgi no
ģeogrāfiskās atrašanās vietas un augsnes tipa,

kartupeļu laksti saglabājās zaļi pat vairāk nekā
nedēļu ilgāk, tādējādi arī to veģetācijas periods
bija garāks.

Aksels Nielsens, Dokkedal Spagnum un Vildmosekartofler, Dokkedāle
Aksels Nielsens ražo ne tikai sfagnu, bet arī apstrādā 225 ha, kuros audzē kviešus, rudzus, vasaras
miežus un Vildmoses kartupeļus.
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Zaļi laksti un
mazāka saslimstība
ar sēnīti

BioCrop Potato
BioCrop Potato ir speciālas formulas šķidrais
mēslošanas līdzeklis kartupeļiem.
BioCrop Potato satur visus svarīgos mikro un makroelemen
tus. Tā sastāvā ietilpst arī neliels daudzums slāpekļa un kālija.
Līdzekļa sastāvs balstās uz jaunāko pētījumu rezultātiem.
BioCrop Potato ir īpaši augsts cinka, mangāna, kā arī magnija
saturs. Mēslošanas līdzekļi ir paredzēti augu barošanai caur
lapām, tādējādi nodrošinot labu barības vielu uzsūkšanos.
Ja rodas aizdomas par mangāna deficītu, būtu ieteicams
pievienot papildu mangānu, tādējādi vēl vairāk uzlabojot produkta
iedarbību. Mēs rekomendējam tvertnes maisījumu ar nepie
ciešamo daudzumu BioMangan 180 NS, BioMangan 170 NSP,
BioMangan 170 NSCu vai BioMangan 170 NSMg.

”Es pēdējos 2 gadus izmantoju BioNutria
produktus un uzskatu, ka ar tiem strādāt
ir vieglāk, salīdzinot ar konkurentu pre
parātiem. Augu apstrāde ir ērtāka nekā
ar pulverveida produktiem.
Abos gados es pamanīju, ka zaļajiem
lapu dārzeņiem, bet it īpaši sīpoliem,
samazinājās saslimstība ar sēnīti. Tagad,
kad izmantoju BioCrop OptiCu, laksti ilgāk
saglabā zaļo krāsu.
Pēdējos divos gados kāpostu, puravu,
sīpolu un seleriju kultūru apstrāde ar
BioCrop sērijas produktiem mums ļāva
ietaupīt uz fungicīdiem, vienlaikus ne
pazeminot ražu.
BioCrop OptiCu mēs izmantojam šādām
speciālajām kultūrām: kartupeļiem, bur
kāniem, puraviem, sīpoliem, pētersīļiem,
dažādiem kāpostiem, selerijām, pastina
kiem/sakņu pētersīļiem un galda bietēm.
Es izmantoju arī BioMangan 170Cu. Augu
apstrāde ar mikroelementu mēslojumu
tiek veikta vienlaicīgi ar citiem augu aiz
sardzības līdzekļiem, tādējādi ietaupot uz
izbraucieniem. Es arī 2016. gadā turpi
nāšu izmantot BioNutria produkciju.”

Klaus Sanko, Gjesing Østergaard un Trines Grønt,
Gjesinga pie Auningas
Klaus Sanko apstrādā 205 ha, audzējot galvenokārt
augstvērtīgas kultūras. Šogad viņam ir 37 ha
ziemas mieži, 33 ha vasaras (iesala) mieži, 28 ha
rapsis, 16 ha auzene, 37 ha kukurūza, 10 ha
kartupeļi, 8 ha zemenes, kā arī 16 ha burkāni. Pārējā
zemē tiek audzēti kāposti, pētersīļi, loki utml.
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Lielāka raža
”Mēs ar BioCrop OptiCu apstrādājam praktis
ki visas kultūras praktiski katrā miglošanas
reizē. Briseles kāpostiem, kuri tiek migloti no
apmēram 15. augusta līdz 1. oktobrim, mēs
esam novērojuši patīkamu blakusefektu – ja
apstrāde ar BioCrop OptiCu notiek vakarā, kad
ir izlīduši ārā gliemeži, tad tie gliemeži, uz ku
riem nonāk produkts, aiziet bojā.
Šogad mēs pirmo reizi katrā galda biešu mig
lošanas reizē izmantojām 2 l BioCrop OptiCu
uz ha kopā ar Betanal, Goltix un Renol. Papil
dus tam, vēl 4 l šī līdzekļa izmantojām kopā
ar apstrādi pret rūsu. Tādējādi mūsu bietes
pavisam tika apstrādātas ar 10 l BioCrop
OptiCu uz hektāru.
Apstrādājot kviešus ar mikroelementu mē
slošanas līdzekļiem, tie turpina augt aptu
veni nedēļu ilgāk, tādējādi nodrošinot lielā
ku ražību.
Apstrādājot augus ar BioNutria produkciju,
mēs novērojām lielāku izturību pret sau
sumu, lielāku vienmērīgumu uz lauka, kā arī
lielāku ražību – it īpaši tas attiecās uz galda
bietēm. Mēs noteikti turpināsim izmantot
BioNutria mikroelementu mēslošanas līd
zekļus arī nākošgad.”
Sarkanie kāposti
Briseles kāposti
Galda bietes
Kvieši

5 x 2 l/ha
3-4 x 5-10 l/ha.
10 l/ha
6-8 l/ha

Speciālās

lauksaimniecības kultūras
Spinati · Kāposti · Galda bietes
Spēcīgāka virszemes daļa un sakne ar
BioCropXL
BioNutria produkciju pēdējos gados ir izmantojuši tādu speciālo
lauksaimniecības kultūru kā Briseles kāpostu, spinātu un galda
biešu audzētāji, gūstot lieliskus rezultātus.

BioCrop OptiML ar papildu cinku un boru
Kukurūzai un sīpoliem ir nepieciešamas lielākas cinka un bora
devas nekā citiem dārzeņiem. BioNutria ir izstrādājusi īpašu for
mulu BioCrop OptiML, kas apmierina šīs speciālās vajadzības.

BioCrop OptiML
BioCrop OptiML sastāvā ir īpaša formula kukurūzai un sīpoliem,
ņemot vērā to vajadzību pēc papildu cinka un bora. Līdzeklis ir
izstrādāts, pamatojoties uz jaunāko pētījumu rezultātiem.
Ja rodas aizdomas par mangāna deficītu augos, BioCrop OptiML
ieteicams pievienot papildu mangānu.
Mēs rekomendējam tvertnes maisījumu ar BioMangan 180 NS,
BioMangan 170 NSP, BioMangan 170 NSCu vai BioMangan 170 NSMg.

BioCrop OptiXL
Ejnars Bagers, dārzeņu ražotājs, Samso
Ejnars Bagers apstrādā 140 ha uz Samso salas.
60 ha platībā tiek audzētas speciālās kultūras,
bet pārējā – tradicionālās lauksaimniecības
kultūras. Viņš jau 3. gadu visas kultūras apstrādā
ar BioCrop OptiCu devās1,5 – 2 l/ha.
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BioCrop OptiXL ir izmantojams visu veidu kultūrām kā profilaktisks
līdzeklis, lai novērstu mikroelementu deficītu. BioCrop OptiXL satur
visus svarīgākos mikro un makroelementus. Tam ir īpaši augsts
mangāna, magnija un sēra saturs.

Izdevīga cena un
garāka veģetācijā
”Šī gada pavasarī izlēmu pamēģināt Bionutria Denmark ApS
piedāvātos produktus . Uz vienu ha sezonas laikā izlietoju 6 litri
BioCrop Opti un 5 litri BioMangan 180 NS. Mani novērojumi liecina,
ka lietojot Bionutria produktus veģetācijas periods ir garāks un
laukiem bija vienmērīgākā krāsa. Lietojot Bionutria produktus nav
bijusi problēma ar miglojuma maisījumiem vai nosēdumiem
miglotājā. Bija lauki, kas pavasarī izskatījās uz bojāejas robežas,
bet jau pēc pirmās apstrādes ar 2 litriem BioMangan 180 NS un
2 litriem BioCrop Opti tie atguvās un atsāka veģetāciju.
Šogad rudenī pamēģināju laukus apstrādāt ar 2 litri BioCrop Opti
+ 2 litri BioMangan 170 NSP. Esmu pārliecināts, ka tas var palīdzēt
augiem vieglāk pārziemot. Esmu apmierināts ar savu izvēli.”
Konstantīns Mitrofanovs uzskaita vairākas BioNutria produktu
priekšrocības:
• Tiem ir pievienotas izkliedēšanas un pielipšanas vielas
• Ar tiem ir viegli strādāt
• Tiem nav nogulšņu
• Tie nodrošina zaļākus augus
• Cena
• Tie optimizē PH līmeni maisījumos

Zaļāki un izturīgāki
augi
”Šogad izlēmām izmantot BioNutria pro
duktus, jo salīdzinājumā ar citiem tirgū
pieejamiem mikroelementiem cena un
piesātinātais saturs ir ļoti konkurēt spējīgs.

Miglošanas plānos vienmēr iekļāvām Bio
Crop OptiML un BioMangan 170 NSCu. Esam
apmierināti ar šo produktu, jo nav bijušas
problēmas ar maisījumiem arī aukstos laika
apstākļos. Domāju, ka sabalansētais PH un
mikroelementu sastāvs palīdzēja augam šo
gad vieglāk uzņemt miglošanas maisījumu.”

Andrejs Safonovs, Uzņēmuma valdes
prikšsēdētājs un agronoms.
Uzņēmums SIA Ziedi JP atrodas Dobeles novada,
Auru pagastā. Uzņēmums apstrādā 2400 ha un
pārsvara audzē rapsi, kviešus, tritikāli un kukurūzu
lopbarībai.

Acīm redzams efekts
”Bionutria produktus visām mūsu kultūrām
izmantojam jau divus gadus. Rudenī visiem
ziemāju laukiem pielietojam 2 litrus BioCrop
Opti un 1 litru BioMangan 180 NS uz vienu
hektaru un tas šogad izrādījas arī pareizais
risinajums, jo pavasarī augi ļoti atri atsaka
veģitāciju.
Visos miglošanas planos vienmēr pievie
nojām 2 litri BioCrop Opti un 1 litru Bio
Mangan 180 NS. Mūsu un agranomu
noverojumi liecina, ka izmantojot Bio
Nutria produktus augam ir vieglāk uzņemt
fungicīdus, kā arī mūsu laukiem bija ievēr
ojami garka veģitacija. Esam apmierināti ar
sasniegtajiem rezultātiem.
2014 gadā mūsu ziemas rapša testa
laukos kur bijām pielietojuši Bionutria pro
duktus (BioCropOpti+BioMangan+BioBor)
raža sasniedza pat 4550 kg no hektara. Šo
gad ceram sasniegt vēl labākus rezultātus.”

Konstantins Mitrofanovs Z/S Mavrjāņi īpašnieks

Mārtiņš Grimbergs, Atbildīgs par lauku darbiem

Uzņēmums atrodas Krustpils novada, Mežāres
pagastā un apstrādā 400 ha. Pārsvarā audzē
kviešus, rapsi un miežus.

SIA L.A.P atrodas Talsu rajona, Talsu novadā.
Uzņēmums apstrādā 1100 ha un pārsvara audze
ziemas rapsi, kviešus, vasaras miežus un pupas.
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Veselīgi augi un
lielāka ražība
”Es līdz šim biju visai skeptisks attie
cībā uz mikroelementu mēslošanas
līdzekļu izmantošanu, taču man bija slikti
ziemas mieži, kuriem bija nepieciešama
palīdzība saistībā ar miežu dzeltenās
pundurainības vīrusu un sliktu dīgšanas
substrātu.
Pateicoties uzņēmumam SparBonde, es
ieraudzīju BioNutria reklāmu un sazinā
jos ar produktu konsultantu, lai saņem
tu konsultāciju un iegādātos produkciju.
Aprīļa beigās es savus laukus vienreiz
nomigloju ar 4 l/ha BioCrop OptiXL. Tas
ir ērts lietošanā, turklāt efekts bija red
zams jau pēc nedēļas.
Es apstrādāju visus savus ziemas mie
žus, kā rezultātā ieguvu veselīgus augus
un par 400-500 kg/ha lielāku ražu gan
savos labākajos, gan ne tik labajos laukos.
Ziemas miežu vidējā ražība bija 8,5 t/ha.
Turpmāk es katrā miglošanas reizē sa
vam tvertnes maisījumam pievienošu
BioCrop OptiXL + BioMangan 180 NS, kā
arī silti ieteikšu to darīt arī visiem saviem
kolēģiem, domubiedriem un citiem.”

Pilnīgi veseli graudi
Graudaugus apstrādājot ar nepieciešamajiem mikro
elementiem, tie uzrāda zaļāku audzi, vienmērīgākus
laukus un garāku veģetācijas periodu.
Vara deficīta profilakse

BioCrop OptiCu nodrošina augstu vara saturu.

Vai Jums ir kultūras ar speciālām vajadzībām?
BioCrop OptiXL nodrošina papildu mangānu, magniju un sēru.

Sakombinējiet pats savu mēslojumu

Uzņēmumā BioNutria ir iespējams sakombinēt individuālu mēslo
juma sastāvu, lai tas atbilstu tieši Jūsu individuālajām vajadzībām.

Jespers Hedegaards, zemnieks, Lille Hedegaarda,
uz austrumiem no Holstebro
Kopš 2001. gada Jespers Hedagaards apstrādā
95 ha, audzējot graudaugus, zālāja sēklas un
zirņus, kā arī aprūpē 400 gaļas jaunlopus. Viņš
plāno savu saimniecību paplašināt līdz 250 ha un
1300 jaunlopiem. BioNutria produktus viņš sāka
izmantot 2015. gadā.
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Karlo Baks Greve, Korsøgaard, Aalestrupa
Zemnieks Karlo Baks Greve apstrādā 280 ha, au
dzējot graudaugus, rapsi un zālāja sēklas. Bez
tam, viņš audzē arī 13 000 cūkas. Viņa saimniecī
bā BioNutria produkti tiek izmantoti jau 3. gadu.

Mikroelementiem
ir liela nozīme
”Augu apstrādei ar mikroelementu mēslošanas līdzekļiem ir
liela nozīme. Mēs pēdējos 15 gadus esam izmēģinājuši vairākus
līdzekļus. 2015. gadā mēs pirmo reizi sākām izmantot BioNutria
produkciju.
Apstrādājot kukurūzu ar BioCropOptiML kombinācijā ar Bio
Mangan un BioBor, tā ir kļuvusi zaļāka un izturīgāka. Parasti mēs
miglojām ar 2 l BioMangan, 2 l BioBor un 1 l BioCropOptiML, kad
tika sasniegta 6-7 lapa, kam sekoja 3-4 l BioCropOptiML īsi pirms
ziedēšanas.
Mēs kā papildmēslojumu kukurūzai izmantojām arī Bio NS
15-2, kas deva labus un ātrus rezultātus bez apdegumiem. Daļa
no mūsu klientiem ir bioloģiskie zemnieki, uz kuru laukiem izman
tojām BioMangan 170 SECO. Mani novērojumi liecina, ka mangāna
deficīts tika novērsts ļoti ātri.”

Henriks Pedersens, Markservice, Års
Henriks Pedersens jau 18 gadus vada savu uzņēmumu.
Viņa uzņēmums sniedz visa veida lauksaimniecības
tehnikas pakalpojumus – sākot no kombaina un beidzot
ar siena tehnikas pakalpojumiem, nodrošinot pilna cikla
pakalpojumus 500 ha un vēl atsevišķus pakalpojumus
400 ha. Henriks ir inovatīvs un labprāt izmēģina kaut ko
jaunu, lai tādējādi panāktu lielāku ražību.

Laba profilakse
”Mūsu augsnei ir liels mangāna defi
cīts, tāpēc gandrīz katrā miglošanas
reizē tvertnes maisījumam pievie
nojām 1 l BioMangan 180 NS, gūstot
labus rezultātus. Mans lauksaim
niecības konsultants ieteica rapsi
apstrādāt ar boru, tāpēc es izvēlējos
BioBor 150, sasniedzot ļoti labus re
zultātus. Savukārt mikroelementu
profilakses nolūkos savus ziemas
miežus un kviešus apstrādājām ar 2 x
1,5 l BioCrop OptiXL.
Mēs strādājām ar Danfoil miglotājiem,
izmantojot 4-5 produktus. BioNutria
mikroelementu mēslošanas līdzekļi ir
ērti lietošanā, un tos var jaukt arī ar
citiem preparātiem.
Es esmu liels šķidro mēslošanas līd
zekļu piekritējs, un pašlaik esmu iesai
stījies labā un konstruktīvā dialogā ar
BioNutria.
Man patīk doma par profilaktis
kajiem pasākumiem pret dažādu
mikroelementu deficītu, tāpēc es
turpināšu augu apstrādi ar Bio
Mangan 180 NS, kā arī koncen
trēšos uz BioCrop OptiXL, BioCrop
OptiCu u.c. līdzekļu izmantošanu
arī turpmāk.”
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Knuds Jensens, Asferggaard, netālu no Farupas
Knuds Jensens apstrādā 400 ha, audzējot rudzus,
miežus, ziemas rapsi un vasaras miežus. Viņš
BioNutria produktus izmanto jau 3 gadus.

Eksperiments nodro
šina lielāku ražību
”Man ir 2 rudzu lauki, kas atrodas viens
otram blakus un kuru ražība paras
ti ir vienāda – 9 t/ha. 2015. gadā es tos
apstrādāju nedaudz atšķirīgi.
Rudenī abi lauki tika apstrādāti ar 3 x 2
l BioMangan 170 NSCu, un agrā pavasarī
– ar 20 kg N amonija slāpekļa formā.
Šajā pavasarī 1. lauks tika apstrādāts
ar kūtsmēsliem, kas atbilst 50 kg N un
65 kg N formā N-27. Kūtsmēsli tika pa
pildināti ar 80 g vara, bet pārējie mikro
elementi bija pietiekamā līmenī. Papildus
tam, šis lauks tika apstrādāts arī ar 3 x 2 l
BioMangan 180 NS.
Savukārt 2. lauks šajā pavasarī tika
apstrādāts ar 80 kg slāpekļa NPK mēslo
juma formā, 35 kg slāpekļa N-27 formā,
3 x 2 l BioMangan NSCu un 2 x 1,5 l BioCrop
OptiCu. Tādējādi abi lauki tika apstrādāti ar
135 kg slāpekļa uz hektāru.
Jau šī gada pavasarī pēc abu lauku mēs
lošanas bija vērojama vizuāla atšķirība.
Otrais lauks bija ievērojami zaļāks, blī
vāks un vienmērīgāks nekā pirmais. Abi
lauki tika divas reizes apstrādāti arī ar
fungicīdiem.
Ražība 1. laukā bija 9,3 t/ha, bet 2. laukā
– 10,4 t/ha.
Kā jau teicu iepriekš – parasti ražība abos
laukos bija vienāda, tādējādi man nav ne
mazāko šaubu, kādu preparātu kom
bināciju es izvēlēšos turpmākajos
gados.”

Veselīgas bietes un
ilgāk ziedošs rapsis
Lielāks ražīgums ar BioCrop OptiXL, BioMangan un BioBor
BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP un BioBor 150 kombinācija ir
efektīvs veids, kā novērst slimības, ko izraisa dažādu barības vielu
deficīts. Tas dod arī redzamus rezultātus – augi kļūst zaļāki, zied
ilgāk un sniedz lielāku ražu.
BioNutria ir vienīgais uzņēmums, kas Dānijas tirgū piedāvā
mangānu un boru rapsim un bietēm, ko var jaukt bez jebkādām
problēmām. Ja ir ļoti ciets ūdens, rekomendējam pievienot 0,2 l Bio
pH Control/100 l ūdens.
BioCrop OptiXL
+

BioMangan 170 NSP

+

BioBor 150

=

miglošana vienā reizē vienlaicīgi

Lielāka ražība ar BioNutria
”Sekojot sava lauksaimniecības konsultanta padomiem, es
izmēģināju BioNutria produktus ar mērķi palielināt ražību. Tas
izdevās ar kviešiem un rapsi, kuriem abiem šogad bija izcilas ražas
salīdzinājumā ar iepriekšējām sezonām. BioCrop OptiXL tika izman
tots visu kultūru apstrādē pilnīgi visās miglošanas reizēs.
Ziemas rapsis pavasarī tika apstrādāts ar BioBor un BioCrop OptiXL,
un to es nokūlu 5,5 tonnas standarta kvalitātē. Iespējams, ka panāku
mus nevar piedēvēt BioNutria produktiem vieniem
pašiem, taču es pilnīgi droši tos izmantošu arī
2016. gadā, turklāt paaugstināšu devas līdz
2-3 l/ha katrā miglošanas reizē.”

Jans Stenagers Hansens, Stenagergård, Leestrupa
Jans Stenagers Hansens ir zemnieks jau 11. paau
dzē. Viņš apstrādā 200 ha, no kuriem 100 ha tiek
nomāti, audzējot graudaugus, rapsi un zālāja sēklas.
2015. gadā Jans pirmo reizi sāka izmantot BioNutria
produktus.
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Informācija par
mūsu produktiem
piemājas dārzam
ir atrodama
bionutria.dk

Dārzs
Lauksaimnieku ģimenei ir nepieciešams arī skaists
mauriņš
Šajā mēslošanas līdzekļu sērijā ietilpst augu mēslojums, kura
sastāvā ir tās pašas barības vielas, kas tiek izmantotas golfa
laukumu mēslojumā. Varam garantēt, ka tas patīkami pārsteigs
daudzus piemājas dārzu īpašniekus. Vēl mēs piedāvājam divus
mēslošanas līdzekļus siltumnīcām – Classic un De Luxe variantā.
Abus variantus var pielietot tieši laistīšanas iekārtās. Tāpat var
am piedāvāt arī hloru nesaturošu mēslojumu piemājas dārzam
(kartupeļiem), kas ļaus izaudzēt visaugstākās kvalitātes dārzeņus.
Un visbeidzot, esam izstrādājuši arī lielisku mēslojumu telpaugi
em, kas satur visus nepieciešamos mikroelementus.

Parki & Stadioni
Mēs savu sortimentu esam paplašinājuši ar pilnīgu
jaunumu – mēslojumu parkiem un stadioniem
Mēs varam lepoties ar strauju attīstību – gan pārdošanas, gan per
sonāla jomā. Tādējādi mēs cenšamies paplašināt arī savu sorti
mentu, un tagad produktus lauksaimniecībai, golfa laukumiem un
piemājas dārziem esam papildinājuši ar produktiem parkiem un
stadioniem, nodrošinot šķidros mēslošanas līdzekļus stadioniem,
parkiem, kā arī citām sabiedriskajām zaļajām zonām.
Sekojot šai iniciatīvai, mēs 2015. gadā piegādājām mēslojumu
Randersas stadionam, saņemot vislabākās atsauksmes par BioNutria produktiem. Tādējādi mums izdevās nodibināt ļoti labu sadar
bību ar Randersas futbola klubu Randers FC. Sākot no 2015. gada 1.
oktobra Randersas stadions trīs gadus sauksies par BioNutria Parku.

BioGolf NPK 13-1-7
BioGolf NPK 13-1-7 vienmēr ir jālie
to maisījumā ar Star ClassicXL. BioDuo
smidzinātājs to ļaus sagatavot ērti un
precīzi. Abu šo mēslojumu kombinācija
ļauj nodrošināt visas augiem nepie
ciešamās barības vielas.

Star ClassicXL
Star ClassicXL kombinācijā ar BioGolf
NPK 13-1-7 nodrošina veselīgu mau
riņu skaistā, izteikti zaļā krāsā ar vien
mērīgu attīstību.
Star ClassicXL apgādā mauriņu ar visiem
nepieciešamajiem mikro un makro
elementiem. Tie tiek efektīvi uzņemti
caur lapām un saknēm. Mauriņš iegūs
skaistu, izteikti zaļu krāsu jau pēc
pirmās mēslošanas reizes.

BioDuo smidzinātājs
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
1. 
Noskrūvējiet kannas pulverizatoru.
Pārbaudiet iesūkšanas šlauku. Tai
stingri jāturas pie pulverizatora.
2. 
Lelejiet mēslojumu kannā, piemē
ram, 1 l Star ClassicXL un 2 l BioGolf
NPK 13-1-7.
3. 
Pārbaudiet, vai iesūkšanas šļau
ka turas stingri pie pulverizatora.
Uzskrūvējiet pulverizatoru tā, lai
iesūkšanas šļauka atrastos kannā.
4. Pie pulverizatora pievienojiet un nofik
sējiet ūdens šļauku. Atveriet ūdens
krānu.
5. L
 ai pulverizators sāktu darboties, pa
velciet atpakaļ drošinātāja lentu un
pēc tam pagrieziet apaļo pulveriza
tora pogu pa kreisi (pretēji pulkste
ņa rādītāju virzienam). Pulverizators
izdala ūdens un mēslojuma maisīju
mu, kas ir gatavs mauriņa apstrādei.
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Ziemsvētku eglīšu
mēslošana
Agrā pavasarī, pirms jauno dzinumu
plaukšanas
Augi ar pilnu NPKS devu ir jāapstrādā
uzreiz vienā reizē. Apstrādi veic, izmantojot standarta sprauslu, kas piemontēta pie Hardi smidzinātāja. Pieredze
rāda, ka šāds smidzinātājs darbojas
lieliski. Tas ļauj iegūt ļoti lielus ūdens
pilienus, kas ļauj strādāt arī vējainā laikā. Augus var apstrādāt ar mēslojumu
visos laika apstākļos, tomēr to nedrīkst
darīt, jo tuvāko 48 h laikā ir gaidāma
temperatūra zemāka par 0C grādiem.
Šāda stratēģija tiek izmantota pēdējos
15 gadus. Tā nodrošina ļoti labu barības
vielu absorbēšanos un skaistus, tumši
zaļus kokus. Ņemiet vērā, ka, izmantojot šāda tipa smidzinātāju, mēslojums
lielākoties nonāk uz augsnes un tiek uzņemts caur augu saknēm. Te nenotiek
mēslojuma uzņemšana caur skujām.
Pēc plaukšanas/Skuju mēslojums
Augu apstrāde ar mikroelementu mēslošanas līdzekļiem notiek ar miglotāju.
Būtu jāizmanto vismaz 300 l ūdens/ha,
kā arī jānodrošina, lai šķidrais mēslojums nonāktu uz visām skujām. Mūsu
rekomendētās devas - 5 l BioCrop OptiXL
vai cita BioCrop produkta. Mēslošana
jāatkārto vēl 2 reizes, tādējādi kopējā
mēslojuma deva ir 15 l/ha/visā veģetācijas periodā. Ir ļoti svarīgi, lai mikroelementu mēslošanas līdzekļi tiktu
piemēroti vairākas reizes. Mēs iesakām
izvairīties no tikko izplaukušo dzinumu
miglošanas – tie ir ļoti jūtīgi. Strādājot ar
miglotāju, mēslošanas līdzeklis nonāk
galvenokārt uz skujām, caur kurām arī
tiek uzņemts.
Randersas uzņēmumā Clausholm tika
veikts eksperiments – saulainā laikā
eglīšu jaunos dzinumus apstrādāja ar
BioCrop OptiXL un atklāja, ka nekādi apdegumi jaunajiem dzinumiem neveidojas. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka
šādu apdegumu nebūs, tāpēc aicinām
ievērot šajā katalogā norādītās rekomendācijas.
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Priecājieties par savām

Ziemsvētku eglītēm
Pēdējo 3 gadu laikā esam saņēmuši daudz pieprasījumu no
Ziemsvētku eglīšu audzētājiem, kuri vēlējās izmantot mūsu
mēslošanas līdzekļus. Tāpēc īpaši pievērsāmies šai jomai,
un tagad esam izstrādājuši šķidros mēslošanas līdzekļus arī
Ziemsvētku eglītēm. Mēs piedāvājam NPKS mēslojumu, šķidro
mikroelementu mēslojumu un šķidro NS lapu mēslojumu.

Īsumā par lapu/skuju mēslojumiem
Ja mikroelementu mēslošanas līdzekļi tiek uzņemti caur skujām, tie
VIENMĒR ir jāpiemēro mazās devās, turklāt vairākas reizes.
Skujām nav tādas kapacitātes, lai spētu uzņemt lielu daudzumu
mikroelementu. Ja vienā reizē tiek piemērota pārāk liela deva,
pastāv augsts apdegšanas risks. Tāpēc centieties mēslošanu
uzsākt pēc iespējas agrāk. Pārāk vēla mēslošana pazemina barības
vielu absorbēšanos un tādējādi arī koka kvalitāti.
Ja izvēlēsieties mūsu izstrādātos mēslošanas līdzekļus un ievēro
siet mūsu rekomendācijas, Jūs iegūsiet ekonomiski izdevīgu un
ārkārtīgi efektīvu mēslošanas programmu.

Mēslojums krāsas
uzlabošanai/skuju
mēslojums
Rekomendācijas mēslošanai
1. Agrā pavasarī,
pirms jauno dzinu
mu plaukšanas

Apstrāde ar
Hardi smidzi
nātāju

piem., 800 kg (650 l)
NPKS 13-1-7-2

2. Pēc jauno dzinu
mu plaukšanas

Miglotājs

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan
170 NSMg + 10 l BioMg 60

3. Pēc jauno dzinu
mu plaukšanas

Miglotājs

5 l BioCrop Opti + 1 l BioMangan
170 NSMg + 10 l BioMg 60

4. Pēc jauno dzinu
mu plaukšanas

Miglotājs

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan
170 NSMg + 30 l BioMg 60

5. Mēslojums krā
sas uzlabošanai, ja
nepieciešams

Miglotājs

50 kg (40 l) BioNS 15-2 lapu
mēslojums + ja nepieciešams.
30 l BioMg 60

XL

Ņemiet vērā!
1. mēslošanas reize: Devas ir rekomendējošas un tās var nedaudz
mainīt gan uz augšu, gan leju pēc nepieciešamības. Šī stratēģija
ļoti veiksmīgi tiek izmantota jau 15 gadus. Mēs vienmēr cenšamies
mēslošanu veikt lietainā laikā vai īsi pirms lietus.
2., 3. un 4. mēslošanas reize: Vienmēr izmantojiet vismaz 300 l
ūdens/ha, taču labāk vairāk. Pārliecinieties, ka mēslojums nonāk
uz visām skujām – tas ir ļoti svarīgi. Atcerieties, ka šajās reizēs gal
venā barības vielu uzņemšana notiek caur skujām. Šī ir mēslošana
profilaktiskos nolūkos ar mērķi novērst mikroelementu deficītu.
5. mēslošanas reize: Šis ir mēslojums krāsas uzlabošanai, ja vien
tas ir nepieciešams. Šajā mēslošanas reizē ir jānodrošina Mg, kā
arī N un S, kas paredzēts uzņemšanai caur skujām.

Viens no šāda veida mēslojumiem ir
BioMagnesium 60, ko veido lietošanai gatavs Mg šķīdums. Magnijs ir labi
zināms makroelements, ko nereti izmanto Ziemassvētku eglīšu mēslošanā ar
mērķi uzlabot to krāsu. Taču te ir rūpīgi
jāievēro K/Mg līdzsvars. Pārāk lielas Mg
devas var izraisīt kālija deficītu.
Ja ir nepieciešams slāpekļa mēslojums,
mēs iesakām izmantot Bio NS 15-2.
Šo mēslojumu 2015. gadā ar labiem
rezultātiem izmēģināja vairāki Ziemsvētku eglīšu audzētāji. Bio NS 15-2 ir īstais
šķīdums, kas paredzēts mēslošanai caur
lapām.
Protams, ka visus augstākminētos mē
slojumus drīkst savstarpēji jaukt un
piemērot vienā un tajā pašā mēslošanas
reizē. Tos piemēro ar miglotāju un ūdens
daudzumu 400-600 l/ha. Mēslošanu var
atkārtot tik reižu, cik nepieciešams.

Mikroelementi
Ja Ziemsvētku eglītes nav iepriekš mēslotas ar mikroelementu mēslojumu, to mēslojumu var papildināt ar 5 l BioCrop OptiXL
vai cita BioCrop produkta.
Ņemiet vērā, ka, eglītes apstrādājot ar
miglotāju, mēslošanas līdzekļa lielākā
daļa nonāk uz skujām, caur kurām arī tiek
absorbēta. Augus var apstrādāt ar mēslojumu visos laika apstākļos, tomēr to nedrīkst darīt, jo tuvāko 48 h laikā ir gaidāma
temperatūra zemāka par 0C grādiem.

Īsumā: Tā kā šķidrie mēslošanas līdzekļi atrodas šķidrā formā, tie
ir vienkārši un ērti gan lietojami, gan uzglabājami. Mūsu mikro
elementu mēslošanas līdzekļi ir sagatavoti no izejvielām, ko augi
absorbē vislabāk. 2015. gadā mūsu produkti tika izmantoti
daudzos oficiālos pētījumos. Lapu analīze ir parādī
jusi ļoti iespaidīgus barības vielu absorbēšanās
rezultātus. Arī ražība daudzos gadījumos bija
cēlusies. Vairākos pētījumos šīs atšķirības tika
statistiski pierādītas. Mēs neuzņemamies
Informācija par ieteicamajām devām ir
atbildību par apdegumiem, ko varētu radīt
atrodama produktu datu tabulās mūsu
mājaslapā www.bionutria.dk, vai pie
koku apstrāde ar mēslošanas līdzekļiem, jo
produktu un pārdošanas konsultanta
nevaram ietekmēt miglošanas tehniku, kā arī
Larsa Olsena pa tel.: +45 28 80 90 86
vietējos klimatiskos un laika apstākļus.

DATU TABULAS

vai e-pasts: lo@bionutria.dk
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Pasūtījumi, pārdošana un konsultācijas
Visas konsultācijas ir bez maksas. Mēs vienmēr esam gatavi konsultēt. Ja rodas kādi jautājumi,
nekavējoties ar mums sazinieties. Pasūtījumus var noformēt gan pa telefonu, gan e-pastu. Mēs Jums
piedāvāsim produktus, kas atbildīs Jūsu individuālajām vajadzībām – turklāt par visizdevīgāko cenu.
Informācija par jaunākajiem pētījumu rezultātiem, jaunākajiem produktiem, datiem un cenām a trodama
mūsu mājaslapā www.bionutria.dk

Administrācija

Ražošana

Noliktava

BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Zviedrija

BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup
Dānija

Telefons: +46 (0) 570 411 80
E-pasts: bio@bionutria.dk

Telefons: +45 86 45 28 88
Fakss:
+45 86 45 28 14
E-pasts: bio@bionutria.dk

BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113,
8930 Randers NØ
Dānija

Par drukas kļūdām atbildību neuzņemamies.

Armands Bračs
Jenss Baks Andersens
Larss Olsens
Runā Latviešu un Krievu valodā
Pārdošanas un produktu
Pārdošanas un produktu
Pārdošanas konsultants
konsultants
konsultants
Mob.: +37 129498657
Mob.: +45 2712 6986
Mob.: +45 2880 9086
E-pasts: ab@bionutria.dk
E-pasts: jba@bionutria.dk
E-pasts: lo@bionutria.dk
			

