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PRODUCENT OG LEVERANDØR AF FLYDENDE
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DESIGNET TIL DEN ENKELTE BRUGER 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!



Velkommen til en verden af

mikronæringsstoffer
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BioNutria’s mikronæringsstoffer, der 
er sammensat efter førende forskeres 
anbefalinger, er din forsikring mod tab 
og giver de bedste forudsætninger for 
sunde planter, med et højt udbytte af 
den bedste kvalitet.
2016 har været et fremgangsrigt år for os. Vi har fortsat 
oplevet stor vækst og er igen i år blevet præmieret med 
Børsens Gazelle 2016. Det er vi meget stolte af.

Vores Agroteam, som består af Lars Olsen og Jens Bach 
Andersen, har på alle områder ydet en imponerende ind-
sats. De har udført forsøg, afholdt kundemøder, besøgt 
rigtigt mange ERFA grupper – både i Danmark og i ud-
landet og naturligvis givet faglig støtte til vore mange 
kunder. Og belønningen er ikke udeblevet. Vi har igen i 
år haft en stor kundetilgang af landmænd, som har fået 
øjnene op for fordelene ved at handle direkte med pro-
ducenten, og dermed undgå fordyrende mellemled.

Og selv juletræerne har de bedste forudsætninger for at 
vokse ind i himlen. Lars Olsen er selv juletræesproducent 
og har, sammen med Dansk Juletræesdyrkerforening, 
udbredt kendskabet til vore produkter og de mange nye 
muligheder, de giver. Også i denne branche er man foku-
seret på kvalitetsprodukter til den rigtige pris.

Vores privatmarked mere end fordoblede omsætnin-
gen hvilket blandt andet skyldes, at vi fik SILVAN med 
som forhandlere. Det var en meget stor succes både for 

SILVAN og for os. Til kommende sæson bliver vores for-
handlernet yderligere udbygget, da de store kæder nu 
alle er forhandlere af vore produkter til de private kunder.  
Tilsvarende bliver vores produktudvalg til private langt 
større til sæson 2017.

Nye tiltag kræver mere manpower. Golf og stadion-sek-
toren kræver en betydelig indsats, så med virkning 
fra den 1. november har vi ansat endnu en højt kvali-
ficeret medarbejder - Mogens Steenholt Mogensen.  
Mogens bliver ansvarlig for Golf- og Stadionafdelingen 
i såvel Danmark som i udlandet. De fleste ved at vi, via 
BioNutria Park i Randers, satser meget på denne sektor. 
Det kræver megen specialistviden og en stor indsats at 
styrke vores position på dette marked.  Heldigvis kan vi 
glæde os over, at vi, i blandt andet Danmark og Tyskland, 
har mange gode kunder, som lægger en god bund for den 
kommende vækst.

Det er vigtigt, at vi, som virksomhed, altid har fingeren 
på pulsen i forhold til aktuelle ønsker og behov. Derfor 
vil jeg gerne takke de mange planteavlskonsulenter, 
specialkonsulenter og landmænd, der har været vore 
sparringspartnere i år. Og ikke mindst en tak til alle vore 
kunder for samarbejdet og de landmænd der, i form af 
testamonials, har stillet deres erfaringer til rådighed for 
os og deres kolleger.

God fornøjelse

Ove Andersen



  

Høje udbytter kræver en indsats!
Ole Dalum har været selvstændig planteavlsrådgiver siden 1993. Han driver fir-
maet OD Agro, der rådgiver på 15.000 ha i Danmark og 6.000 ha i Polen og Bal-
tikum. I Danmark foregår rådgivningen primært i Vendsyssel, Himmerland og på 
Djursland, hvor der er meget blandede jordtyper. 

Ole Dalum har alle dage haft et særligt fokus på mangan. ”Mangan er evigt aktu-
elt, og efter de flydende manganprodukter er kommet ned i pris, anbefaler jeg 1 
liter i hver sprøjtning som forsikring. BioMangan produkter fra BioNutria er yderst 
blandbare og nemme at anvende, og jeg kan altid være sikker på virkningen, da de 
er færdigformulerede med spredeklæbemiddel og kvælstof. Prisforskellen til pul-
ver er så lille og fordelene så store, at jeg foretrækker den flydende BioMangan. Og 
så kan vi takke BioNutria for, at de øvrige flydende mangantyper også er kommet 
lidt ned i pris.”

I rapssædskifter foretrækker Ole Dalum et reaktionstal på 6,3-6,4 på de himmer-
landske jorde. Det giver et øget behov for bor, og derfor er bor til raps standard i 
Oles rådgivning. ”Jeg anbefaler 1-2 liter BioBor i efteråret og igen to gange i for-
året. BioBor har en god blandbarhed, og når man anvender BioCrop Opti  blandin-
ger i kombination med BioBor, øges blandbarheden yderligere. Vi bør også have et 
øget fokus på bor i andre afgrøder som f.eks majs og roer”.

Ole Dalum anbefaler BioCrop OptiXL eller BioCrop OptiCu i alle sprøjtninger fra busk-
ningsstadiet. ”Vi har meget blandede jordtyper, hvor jeg rådgiver, og høje udbytter 
kræver en indsats. Der er stor bortførsel af næringsstoffer, og jeg ser f.eks mo-
derate kobbertal – også på svineejendomme. Her oplever jeg god effekt af Bio-
Nutrias kobberprodukter. Der er også problemer med vigende effekt af mange 
svampemidler, og jeg har erfaret, at BioCrop Opti blandingerne kan give et boost 
til svampemidlerne.”

Additiver er et andet fokusområde for Ole Dalum. ”Jeg har afprøvet forskellige ad-
ditiver til glyphosat og oplever klart, at ammoniumsulfatopløsning med sprede-
klæbemiddel er det mest effektive.” BioNutria tilbyder færdigformuleret ammoni-
umsulfat med spredeklæbemiddel til en attraktiv pris.

I fremtiden forudser Ole Dalum, at der vil blive øget fokus på næringsstoffor-
syningen, og han peger på næringsstofferne magnesium, kobber og zink, som vi 
risikerer at komme i underskud af, hvis ikke vi øger opmærksom heden på dem.
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Ole Dalum 
bosat ved Nibe

Selvstændig planteavlsrådgiver siden 1993. Driver 
firmaet OD Agro, der rådgiver på 15.000 ha i Danmark 
og 6.000 ha i Polen og Baltikum. Driver ved siden af 
rådgivningen 40 ha planteavl i et alsidigt sædskifte, 
hvor han afprøver nye ideer og koncepter, som bru-
gers aktivt i rådgivningen.
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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. 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 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 OptiCu 

Mikronæringsblanding med højt kobberindhold designet til jorde og afgrøder med kobbermangel. 

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

g./l. 20,05 20,05 59,10 18,09 30,10 3,61 1,20 1,09 12,50 0,13

Vægt 
procent 1,70 1,70 4,90 1,50 2,50 0,30 0,10 0,09 1,00 0,01 1,25 1,88

BioCrop OptiML 

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

Total N CO(NH2)2 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

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 Potato
Specialformulering til kartofler med højt indhold af magnesium.

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

g./l. 19,21 19,21 15,37 43,52 11,30 50,00 1,13 1,00 1,01 11,90 0,60

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 3,85 1,00 4,42 0,10 0,09 0,09 1,00 0,05 1,23 1,66

Produktoversigt

DEN
OPTIMALE
LØSNING 

LAND- 
MANDEN

BIONUTRIA
DANMARK

PLANTEAVLS- 
KONSULENTEN

Alle BioNutrias mikro-
næringsstoffer 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 pH-værdi. 

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

P Vf pH

g./l. 14,52

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.

NYHED!
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BioMangan 170 NSP

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

Mn S Vf pH

g./l. 170 106,25

Vægt 
procent 12,45 7,43 1,43 4,53

Total N S Mn Vf pH

g./l. 24,31 104,39 178,04

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

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

g./l. 23,00 23,00 13,25 97,00 170,00

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 
gødning
Vi har stor erfaring med at desig-
ne mikro- og makro gødninger og 
hjælper gerne med at lave en gød-
ning tilpasset dine ønsker og be-
hov. I samarbejde med dig og din 
konsulent finder vi den optimale 
løsning

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

BioMangan 170 NSCu

Afhjælper og forebygger effektivt mangan- og kobbermangel 
i enhver afgrøde. En færdigformuleret højkvalitets mangan-
opløsning. Indeholder derudover kvælstof,  svovl og kobber. 

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

g./l. 24,31 24,31 106,25 170 4,29

Vægt 
procent 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

N S

Vægt 
procent 8,2 9,3

Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse sammen 
med glyphosatprodukter.

Total N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

g./l. 20,06 20,06 35,64 70,0

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. 

B Vf pH

g./l. 150 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.

Total N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

g./l. 21,76 21,76 70,29 50,00

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. Indeholder 
desuden svovl.  

Bio pH Control
Bio pH Control er en meget kraftig 
kompleksbinder. Den er økono-
misk i brug og uhyre effektiv. Som 
følge deraf skal der kun tilsættes 
meget små mængder til sprøjte-
væske for at opnå en betydelig pH 
sænkning. 

Hårdt vand?
Bio pH Control løser effektivt pro-
blemer 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.

NYHED!

Vf pH

Vægt 
procent 1,23 0,37

K Vf pH

g./l. 100,80

Vægt 
procent 9,00 1,12 6,50
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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.

Og 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: 

Mød os i marken 

Vi har givet faglige input 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 additi-
ver, kommer vi gerne ud til Jer. Ring til Jens eller Lars – så vil vi 
sammensætte et fagligt indlæg tilpasset Jeres ønsker. Vi kommer 
også gerne ud på markbesøg hos den enkelte landmand og tager 
en snak om gødnings- og mikronæringsstrategi. Denne service er 
100 % gratis og rummer ingen købsforpligtelse.

Webshop
Med BioNutrias webshop kan du gå ind og bestille dine pro-
dukter 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

Du  kan altid se
vores aktuelle priser

på vores hjemmeside

bionutria.dk
Prislisten opdateres

ved behov.

Lars Olsen
Key Account Manager 
Sjælland og øerne
Mobil +45 2880 9086    
Mail   lo@bionutria.dk

Jens Bach Andersen
Key Account Manager 
Jylland 
Mobil +45 2712 6986    
Mail   jba@bionutria.dk
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Stor tilfredshed
I 2015 begyndte Vorning Maskin-
station at bruge BioMangan som 
manganprodukt, hos de kunder 
hvor maskinstationen skaffer hjæl-
pestofferne, og de har oplevet en 
meget fin effekt og god respons.

”Vi er meget opmærksomme på 
kundernes ønsker og behov, og vi 
oplever ofte, at de ønsker BioNutria 
produkter anvendt på deres mar-
ker” fortæller Danny Boe. ”Produk-
terne er meget nemme at anvende 
og giver stor tilfredshed hos både 
kunder og sprøjtefører”.  

Danny Boe har også brugt BioCrop 
OptiXL i kornafgrøder hos flere kun-
der. 

”Før i tiden gjorde vi ikke meget ud 
af mikro næring – på nær mangan 
- men  flere og flere efterspørger 
BioCrop OptiXL, og mange steder kø-
res der konsekvent med 2-3 l i hver 
sprøjtning til stor tilfredshed for 
kunden”. 

Gode anbefalinger
Sådan bruger du BioNutria mikronæringsstoffer
Vores produkter anvendes som forsikring mod mangel på mikronæ-
ringsstoffer. Vores generelle anbefaling er at anvende 2-3 l BioCrop Opti 
og 1-2 l BioMangan i alle afgrøder 3-6 gange i løbet af vækstsæsonen.

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. 37-39 3 

Juni: st. 51-59 3 

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

Maj: st. 15-16 1,5 1,5 3 

Juni: st. 34 1,5 1,5 3 

Juli: st. 53 3 

Kartofler BioMangan l/ha BioCrop Potato l/ha BioCrop OptiXL l/ha

3 uger efter fremspiring 1,5 3 

I den 1. svampesprøjtning 1,5  3 

I de følgende 4-5 
svampesprøjtninger 3 

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. 37-39 2 

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 

Danny Boe, Vorning Maskinstation, Vorning

I landsbyen Vorning mellem Randers og Viborg 
ligger familievirksomheden Vorning Maskin-
station. Maskinstationen blev etableret i 1961 
af Ejnar Boe og drives nu i I/S mellem Steen og 
Danny Boe, der er hhv. 2. og 3. generation i virk-
somheden. Maskinstationen har 7 ansatte inkl. 
Steen og Danny. De udfører alle markopgaver på 
nær mejetærskning og høst af specialafgrøder. 
Sprøjten kører årligt over 3000 ha på meget va-
rierende jordtyper.
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Sikker virkning
af dine sprøjtemidler
Bio pH Control
Har du problemer med hårdt vand og højt pH i sprøjtevæsken – 
så har BioNutria løsningen. Det er efterhånden velkendt at visse 
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 sprøjtnin-
ger foregå med pH på ca. 6, da alle midler er nogenlunde stabile 
her. 

Bio pH Control er markedets absolut billigste produkt til sænk-
ning 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 sprøjte-
væske.  

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 produk-
ter efter ønske.   

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. 

Effektivt
”Jeg har afprøvet forskellige 

additiver til glyphosat og 
oplever klart, at ammonium-

sulfatopløsning med spredeklæbe -
middel er det mest effektive.

BioNutria tilbyder færdigformuleret 
ammoniumsulfat med sprede-

klæbemiddel til en attraktiv pris.”
Ole Dalum, 

Privat Planteavlsrådgiver, Nibe

Vi trodser 
hårdt vand

”Bio pH Control har helt klart 
gjort sprøjtearbejdet nemmere 
for os. Vi kan blande flere ting 

med succes og oplever det som 
det helt rigtige produkt ved 

hårdt vand.”
I/S Kjølbygaard, Hunstrup 

ved Thisted
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Blandbarhed er et af de emner, vi får mange spørgsmål til. Gene-
relt er vore produkter meget blandbare og kan uden problemer 
glide ind i de planlagte sprøjtninger. Men der er grænser for, hvor 
mange 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 pH-sænkning
•    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 en  række blan-
detest og yderligere anvisning for blandinger. 

Blandbar 
og økonomisk

”Vi finder BioCrop Potato 
utrolig nem at anvende 

og meget blandbar samt 
økonomisk i brug.”

Hans Jørgensen, 
Videbæk 

Nemmere at blande
”Jeg har anvendt produkterne fra 
BioNutria sammen andre midler 
herunder Viverda. Blanding i raps 
med Mavrik, Bor og BioCrop  er 
også lykkes fint.”
Anders Michaelsen, ejer af Planteteknik, Hals

Ingen ekstra kørsler
Vi har opnået en pæn ensartet af-
grøde og BioNutrias produkter er 
meget nemme at anvende og er 
meget blandbare. Blandbarheden 
er uhyre vigtig for os, da vi hver-
ken som maskinstation eller i eget 
regi kan tillade ekstra kørsler med 
mikronæring alene.”
Jan Lauersen, Rostgaard Maskinstation
Københoved, Sønderjylland

Det virker 
– hver gang

”Jeg har ikke haft en eneste uhel-
dig situation, hvor jeg har blandet 

BioNutrias produkter 
med andre midler.”

Carsten Stolze,
Præstø 

Stor 
tilfredshed

”Produkterne er meget nemme 
at anvende og giver stor 

tilfredshed hos både kunder 
og sprøjtefører.”

Danny Boe, 
Vorning Maskinsation,

Vorning

Helt unik 
blandbarhed
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Mikronæringsstoffer 
– som forsikring
Peter Poulsen har stort fokus på 
sin kartoffelproduktion, der fore-
går på lavbundsjord med meget 
varierende bonitet. 
”Vi observerer ofte forskellige 
mangelsymptomer og har derfor 
afprøvet flere forskellige mikro-
næringsprodukter gennem tiden, 
ligesom vi altid har haft et stort 
manganforbrug. I en højværdi-
afgrøde som kartofler betragter 
jeg mikro næring som en nød-
vendig forsikring, når jorden er så 
vari erende som den er”.
De sidste 2 sæsoner har Peter 
Poulsen brugt 10-12 l BioCrop 
 Potato pr./ha delt ud i 5 skim-
melsprøjtninger. 
”Jeg oplever en flot ensartet afgrø-
de, og BioCrop Potato hjælper helt 
sikkert med at udjævne de for-
skelle i næringsstof forsyning, den 
uensartede jord giver. De gode er-
faringer fra kartoflerne gør, at jeg 
vil overveje BioCrop Opti produk-
ter i kornafgrøder og raps også. 
Vore lavbundsjorde har generelt 
lave kobbertal, og BioNutrias kob-
berholdige mangan og mikronæ-
ringsløsninger ser meget interes-
sante ud i den sammenhæng.”

< Konkurrerende produkt

Forsøg 
med flotte resultater
Når kartoflerne er kommet godt op, gælder det om at holde for-
syningen af mangan og mikronæring ved lige. BioMangan produk-
terne giver dig markedets mest effektive formulering til en absolut 
konkurrencedygtig pris.

BioCrop Potato blev afprøvet i landsforsøg sidste år med flot-
te  resultater til følge. Vi har en stor og trofast kunde skare til 
dette produkt – og det med rette. I landsforsøg 040251515 gav 
5 x 3 l BioCrop Potato 1.560 kr. i nettomerudbytte. Jf. over-
sigt over landsforsøgene 2015 side 297 og neden stående tabel.  

7 x 2 BioCrop Potato 5 x 3 BioCrop Potato

Merudbytte knolde -1,5 19,2

Merudbytte stivelse 2,2 (648 kr. netto) 5,2 (1.560 kr. netto)

BioCrop Potato bruges fra rækkelukning og 
tages med i skimmelsprøjtningerne gennem 
sommeren. 

Husk at BioCrop Potato nu også indeholder 
fosfor og har Ph sænkende effekt samt helt 
unikke blandeegenskaber. 

Peter Poulsen, Kærgaarden og Bækskovgaard 
Landbrug ved Ørsted på det nordlige Djursland.

Peter Poulsen driver 380 ha planteavl med raps, 
fremavlskorn og fabrikskartofler til Karup Kartof-
felmelfabrik. Samtidig udføres lidt maskinsta-
tionsarbejde med halmpresning og grubbe-
såning. Han har 1-2 ansatte. Peter Poulsen er 
desuden formand for udvalget for Planter og 
Natur i Djurslands Landboforening og medlem 
af Sektorbestyrelsen for Planteproduktion ved 
Landbrug og Fødevarer.
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Stor gevinst med startgødning!
Fosforgødning til bejdsning eller placering ved 
lægning har vist fine  merudbytter i 2015. 

BioNutrias startgødning NPS 10-10-3 er i 2015 
afprøvet med et økonomisk nettomerudbytte 
på 700 kr./ha i Landsforsøg – jvf Oversigt over 
Landsforsøgene 2015 side 293. 

Ønskes en anden sammensætning end 10-10-3, 
kan vi skræddersy en startgødning efter dine be-
hov. F.eks har vi i 2016 markedsført en ren P11 
med stor succes. 

Mange har efterspurgt en ren fosforgødning i  
flydende fosfor til place ring 

ved lægning, og det er nu 
muligt med P11. Vær blot opmærksom 

på at gødningen kræver udstyr, der 
 tåler lav pH.

Ring til os i dag og hør mere om start-
gødning til dine kartofler.

Landsforsøg 040031616 ved Billund

KONTAKT
Key Account Manager
Jens Bach Andersen

cand. agro. på tlf. 27 12 69 86 
ellere-mail:  

jba@bionutria.dk

Uovertruffen 
startgødning 

  
Hans Jørgensen
HJ & Co ApS, Videbæk

Hans Jørgensen har været selvstændig land-
mand siden 1989 og er i dag ejer og leder af sel-
skabet HJ & co APS.  
I selskabet drives 700 ha, og der produceres ca. 
20.000 slagtesvin årligt. Der dyrkes kartofler på 
1/3 af arealet og kornafgrøder i resten. Kartof-
lerne afsættes primært til pulver. 

Sikker effekt 
– nemt at anvende
De seneste 2 vækstsæsoner har 
BioCropPotato været en fast del 
af strategien i kartoflerne. I 2016 
er der konsekvent brugt 5 x 3 l i 
alle marker. 

”Vi betragter tildeling af mikro-
næring som en forsikring og har 
prøvet flere forskellige produkter 
gennem tiden. Vi finder BioCrop 
Potato utrolig  nem at anvende og 
meget blandbar samt økonomisk 
i brug. 
I 2016 er der også brugt Bio P11 
startgødning på en del af arealet. 
”Det har været nemt at anvende, 
og markerne ser fornuftige ud, så 
vi ser frem til at gøre udbytterne 
op.” 
Hans Jørgensen brugte tidligere 
en del pulvermangan, men han er 
nu gået over til BioMangan. ”Vi er 
meget glade for det færdigformu-
lerede produkt med spredeklæ-
bemiddel i. Det giver os sikkerhed 
for effekten og desuden en nem-
mere håndtering end med pulver.”

5 x 3 BioCrop Potato >
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Kraftigere top og rødder med BioCrop OptiXL 
sundere planter med BioCrop OptiML

Producenter af specialafgrøder som rosenkål, spinat og rødbe-
der har de sidste år anvendt BioNutrias produkter, og afgrøder-
ne giver en meget tydelig respons på behandlingen. 

Ekstra zink og bor
Flere af specialafgrøderne har større behov for zink og bor end 
andre afgrøder. BioNutria har special udviklet en formulering 
Bio Crop OptiML, der tilgodeser disse særlige behov.

Ved mistanke om manganmangel kan BioCrop OptiML med fordel 
suppleres med yderligere mangan. 

Vi anbefaler en blanding med BioMangan 180 NS, BioMangan 170 
NSP eller BioMangan 170 NSCu.

  
Allan Nielsen, Hunsballe Grønt, Skælskør

Hunsballe Grønt ligger lidt uden for Skælskør på 
Sjælland og dyrker ca. 260 ha med korn og grønt-
sager. De primære grøntsager er løg, selleri, rød-
beder, squash, og jordbær. Desuden produceres 
der jordbær og blåbær i væksthuse. 

Special
afgrøder
Spinat, kål, rødbeder, løg,  
jordbær m.m.

Større udbytte
Hunsballe Grønt startede med at 
bruge BioNutrias produkter for 2 år 
siden efter at havde hørt et indlæg 
på den årlige løg messe. 
Allan Nielsen fra Hunsballe Grønt 
har stort fokus på mikronærings-
stoffer efter at have set mangel-
symptomer i både kål og jordbær, 
så derfor er BioNutrias BioCrop 
OptiML en fast komponent i mange 
sprøjtninger. 
”Vi bruger BioCrop OptiML som for-
sikring mod mangel på mikronæ-
ringstoffer, det er let at blande med 
andre plantebeskyttelsesmidler, vi 
ser ingen svidningsskader, og så in-
deholder det spredeklæbemiddel.”  
I løbet af en sæson får løg 8-10 l/ha 
BioCrop OptiML, og de øvrige afgrø-
der får 4-6 l/ha af ca. 2 l pr. gang. 
I nogle afgrøder bliver der suppleret 
op med enkelt produkter, f.eks. Bio-
Bor i selleri.



  Bionutria.dk  13

Kjølbygaards jorde er meget uensartede, og der er en stor andel med 
sort sand og humus. Det giver store udfordringer med nærings-
stofforsyningen, og der er altid blevet brugt meget mangan på ejen-
dommen. De sidste to sæsoner har pulvermangan været sendt på 
pension til fordel for BioMangan. 

”Vi oplever en ufattelig nem håndtering med BioMangan. Prisen er 
absolut konkurrencedygtig, så vi går aldrig tilbage til pulver. Bortset 
fra mangan har vi ikke brugt mikronærings stoffer før i tiden, men 
de sidste to år er BioCrop OptiML og BioBor blevet brugt i majs. Selv-
om det kan være svært at måle og veje, oplever vi en umiddelbar 
forgrønnende effekt, og majsen står mere frisk, hvor der er brugt 
mikronæring”. 

I kornafgrøderne og rapsen er der også brugt BioCrop OptiXL og Bio-
Bor. Her vurderer Mads, at der er størst effekt ved efterårstildeling.  
”Vi betragter BioCrop OptiXL som en billig forsikring og en god sikker-
hed for for syningen med de små næringsstoffer før vinter. 

Kjølbygaard har meget hårdt vand, og vi har derfor ofte oplevet pro-
blemer i forbindelse med sprøjtninger. I 2016 har vi med stor succes 
anvendt Bio pH Control til at afhjælpe problemerne. Bio pH Control 
har helt klart gjort sprøjtearbejdet nemmere for os. Vi kan blande 
flere ting med succes, og vi oplever det som det helt rigtige produkt 
ved hårdt vand.”

Mads Thøgersen fik oprindeligt kontakt med BioNutria via sin 
plante avlskonsulent og sætter stor pris på det samspil, der er mel-
lem ham og BioNutria. 

”Vi oplever BioNutria som en troværdig virksomhed, der yder en se-
riøs sparring omkring produkterne, og ikke bare prøver at prakke os 
noget på. De yder en hurtig service og svarer altid tilbage i løbet af 
meget kort tid.”

  

Mads Thøgersen, I/S Kjølbygaard,  Hunstrup ved Thisted

Kjølbygaard ligger ved landsbyen Hunstrup 10 km øst for 
Thisted. Her driver Mads, Jens Henrik og Carl Christian Thø-
gersen 575 ha i alsidigt sædskifte med grovfoder, korn og 
raps. Besætningen er på 275 årskøer, og der produceres des-
uden 12.000 slagtesvin og 125 tyrekalve.

  

Jeppe Jensen, MB Landbrug, Nibe

Mikkel Buus Jensen ejer og driver 600 ha i egen 
markplan, og der er pasningsaftale på yderlige-
re 450 ha. Desuden drives en svineproduktion 
på 500 årssøer og 15.000 slagtesvin. 170 af de 
450 ha i pasningsaftalen ejes af Jeppe Jensen, der 
står for markdriften i MB Landbrug.

Sikkerhed for 
ensartet kvalitet
”Vi driver et alsidigt sædskifte 
med korn, raps og frøgræs, og der 
anvendes reduceret jordbehand-
ling i vid udstrækning. 
Vi opfodrer kornet i egen besæt-
ning, og derfor er sundt korn og 
høje udbytter to af hovedmålene 
i vores markdrift. 
Gennem tiden har vi taget man-
ge planteanalyser og ud fra disse 
lagt en strategi for tildeling af mi-
kronæringsstoffer. 
Vi har en del lavbundsjord og let 
sandjord med lave kobbertal, 
hvor vi anvender BioMangan 170 
NSCu og BioCrop OptiCu. På de øv-
rige arealer bruger vi BioMangan 
180 NS og BioCrop OptiXL, samt 
Bio Bor til raps. 
Vi går meget op i kornets kvalitet, 
da det fodres op i egen besæt-
ning, og med den valgte strategi 
får vi en fin ensartet afgrøde og 
har sikkerhed for, at forsyningen 
med mikronæringsstoffer er i or-
den.
Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias 
produkter hjælper os frem mod 
sundt korn og høje udbytter.” 

Vi går aldrig tilbage 
til pulvermangan!   
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Tilfører du de nødvendige mikronæringsstoffer med BioCrop 
 OptiXL, kvitterer alle korn arter med grønnere afgrøder, ensartede 
marker og længere vækstperiode. 

Rigtig god forsikring
På nu 4. sæson har driftsleder 
Alf Rasmussen brugt BioNutrias 
produkter. Det var især prisen, 
som i første omgang fik Alf til at 
skifte fra et konkurrende produ-
cent og over til BioNutrias. 
Det skifte har han været rigtig 
godt tilfreds med. 
”Jeg tror på, at det virker, det er 
billigt, og vi oplever ingen pro-
blemer med at blande med andre 
produkter. Det er derfor en rigtig 
god forsikring at have med. 
Nogle af de 260 ha er inddæmmet 
havbund, og her oplever vi også 
en mere ensartet afgrøde, når vi 
bruger Bio Nutrias BioMangan og 
BioCrop  OptiXL.” 
Det tilstræbes, at alle afgrøder 
får 7,5 l/ha BioCrop OptiXL i løbet 
af sæsonen fordelt af 3 gange. 
Desuden får afgrøderne 1-2 l Bio-
Mangan 170 NSP og roerne får 
ekstra Bor i form af 1-2 l BioBor 
pr. ha.   

Alf Rasmussen, driftsleder
Helgenæs ApS,  Nakskov

På spidsen af Lolland, tæt ved Nakskov, driver 
Helgenæs Aps 260 ha traditionelt lollandsk sæd-
skifte med roer, græsfrø, hvede og byg.

Ved kobbermangel anvendes BioCrop OptiCU

BioCrop OptiCU har et ca. 3 gange så højt indhold af kobber i 
 forhold til de andre BioCrop produkter.

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

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 m.fl. 

Kernesundt korn
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  Jan Laursen, Rostgaard Maskinstation
Københoved, Sønderjylland

Rostgaard Maskinstation P/S ejes og drives af Michael Jørgen-
sen, Ole og Jørgen Rostgård Andersen. De driver 1.400 ha landbrug i alsidigt sædskif-
te samt maskinstationsvirksomhed på gården Lausgård i Københoved i Sønderjyl-
land. Der er ca. 20 ansatte, og sprøjterne kommer årligt over 12.000 ha. 

De sidste 3 år har Rostgaard Maskinstation kørt målrettet med Bio-
Crop OptiCu og BioMangan 170Cu på et tilforpagtet areal på 450 ha. 
Jan Laursen, der er ansvarlig for sprøjteholdet og indkøb og dispo-
nering af hjælpestoffer, fortæller: ”Vi står med et areal, der er blevet 
forsømt gennem flere år, da halmen er fjernet, og der ikke tilføres 
husdyrgødning. Derfor fandt vi det rigtigt at anlægge en forsikrings-
strategi mht. mikronæring. 
Vi har opnået en pæn ensartet afgrøde, og BioNutrias produkter er 
meget nemme at anvende og meget blandbare. Blandbarheden er 
uhyre vigtig for os, da vi – hverken som maskinstation eller i eget regi 
– kan tillade ekstra kørsler med mikronæring alene.”  
De gode erfaringer fra det tilforpagtede areal har fået Rostgaard 
 Maskinstation til at anvende BioCrop Opti på et større areal, og i 2016 
har man også kørt målrettet med BioBor og BioMangan i majs. 

” Vi dyrker ca. 320 ha majs i vores egen markplan og 
efter at have set forsøgsresultaterne fra 2015, 

valg te vi at tildele BioBor og BioMangan på en 
del af arealet. Vi synes, majsen har reageret 
fint på tildelingen, og den står flot og grøn. I 
2017 vil vi helt klart øge brugen af BioBor og 
Bio Mangan i majs, ligesom vi vil anbe-
fale vore kunder at gøre det samme.”  

Bedre sortering og
forbedret kvalitet
”Vi anser vores maltbyg for at 
være en højværdiafgrøde, som 
der skal kæles for. Derfor har vi 
brugt mikronæring i mange år. 
Indtil 2015 brugte vi et konkur-
rerende produkt, men vi havde 
problemer med stoppede dyser 
og ønskede en nemmere hånd-
tering.

Vi kører med 25 cm dyse afstand, 
luftassistance og meget fin for-
støvning. Derfor er vi følsomme 
for urenheder og skal have et høj-
kvalitets produkt. Det får vi med 
BioCrop OptiXL og BioMangan 180 
NS. 

Vi tilfører 2-3 l/ha BioCrop Op-
tiXL i hver sprøjtning og 2 l/ha 
BioMangan 180 NS i den første 
sprøjt ning. 

Vi oplever en umiddelbar opkvik-
kende effekt på planterne – især 
ved sen såning. 

Vi har ikke lavet egentlige udbyt-
teopgørelser, men vi kan se, at 
 siden vi skiftede til BioCrop OptiXL, 
har vi fået en bedre sortering i 
maltbyggen og en generel kvali-
tetesforbedring.

I majsen har vi ikke kørt mikro-
næring i stor skala. I 2016 har 
vi taget nogle træk med Bio-

Mangan 180 NS og det ser 
fornuftigt ud. Samtidig er 

der jo overbevis ende 
forsøgs resultater  i 
majs, når det gæl-
der BioMangan og 
BioBor, så i 2017 
vi vil helt klart øge 

forbruget i majs.”

  

Jan Møllegaard, I/S Isbjerg Møllegaard, Varde

I/S Isbjerg Møllegaard ligger ved Varde og ejes og 
drives af Jan Møllegaard og hans forældre. Der 
er 430 ha i markplanen heraf 263 med majs, 110 
med maltbyg og græs i resten. Besætningen er 
på 600 jerseykøer.

Gode erfaringer
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Længere blomstring i raps
”Som et forsøg har jeg tildelt 15 l BioCrop OptiXL + 5 l BioBor pr. ha i 
dele af en rapsmark. Denne dosis blev udbragt i bælter. Resten af 

marken blev tildelt en væsentlig mindre mængde. 
Resultatet var iøjnefaldende: Rapsen, der fik tildelt 

den høje mængde, blomst rede over en uge længere 
end den øvrige del af marken.”

Øg dit udbytte i
 roer og raps
Øget udbytte med BioCrop OptiXL, BioMangan og  BioBor
En kombination af BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP og BioBor 
150  er en effektiv forebyggelse mod mangel sygdomme. Og det gi-
ver resultater – både i form af tydeligt grønnere afgrøder, længere 
blomstring  og øget udbytte.

Bormangel kan være katastrofalt især i roer men også i raps. Man-
gel opstår som regel i tørre perioder, fordi bor optages af rødderne 
sammen med vand. Bormangel ses oftest på lettere jorde samt jor-
de med højt reaktionstal.

Som de eneste på det danske marked tilbyder BioNutria man-
gan og bor til både raps og roer, der kan blandes uden problemer.  
Har man meget hårdt vand, anbefales det at tilsætte 0,2 l Bio pH 
Control/100 l vand.

 BioCrop OptiXL 

+ BioMangan 170 NSP

+ BioBor 150

= udbragt i én og samme arbejdsgang

Høj blandbarhed 
Det er nu 4. sæson i træk, at Cars-
ten bruger BioNutrias produkter 
med gode resultater. BioCrop 
OptiXL bruges i alle afgrøderne 
med 2 l/ha pr. gang. 
Det tilstræbes at give BioCrop 
OptiXL 2-4 gange i løbet af sæso-
nen, og altid når der sprøjtes mod 
skadedyr og i svampesprøjtnin-
gerne. 
BioCrop OptiXL sætter ekstra skub 
i  roerne og i marker, hvor der erfa-
ringsmæssigt er problemer med 
bor, bliver der givet ekstra BioBor. 
”Jeg har ikke haft en eneste uhel-
dig  situation, hvor jeg har blandet 
Bio Nutrias produkter med andre 
midler. 
Jeg betragter det som en god for-
sikring, og spredeklæbemiddelef-
fekten er vigtig at få med.”

  

Carsten Stolze, Præstø

Med afsæt i ejendommen ved Præstø driver 
Carsten Stoltze 365 ha pløjefrit. Afgrøderne er 
fordelt på roer, majs, maltbyg, hvede og raps. 
Derudover udføres der maskinstationsarbejde af 
forskellig art. 

  

Anders Michaelsen, ejer af Planteteknik, Hals

Anders Michaelsen driver virksomheden Planteteknik, der løser driftop-
gaver for jordbrugerne i Vendsyssel og Himmerland med ekspertise inden 

for plantebeskyttelse.
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Markedets mest effektive manganformulering:
Gennem årene er der afprøvet mange forskelle mangantyper i 
majs. Kun BioMangan 180 NS har givet merudbytte. Det under-
streger, at mangan ikke bare er mangan, og at BioNutrias formu-
leringer har en overlegen effekt.

Massive merudbytter i majs
BioBor og BioMangan 180 NS har været afprøvet i landsforsøg i 
majs i 2014 og 2015. Det har givet massive merudbytter på op til 
1000 Fe/ha. 

Mangan til majs 1996-1997 - 9 forsøg 2008 - 2 forsøg 2014 - 2 forsøg 2015 - 3 forsøg

Udb- og nettomerudbytte, 
a.e. pr ha 115,4 139,8 112,8 63,6

2x 0,6 l Mantrac -0,9

2 x 2,5 l Mangansulfat -1,6

2 x 2 l BioMangan 180 NS 4,5 3,0
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Data fra oversigt over landsforsøgene 2014, side 394

Udbytte a.e./ha.

Ubehandlet 2 x 2 l BioBor 2 x 2 l BioMangan 180 NS
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Udbytte a.e./ha.

Data fra oversigt over landsforsøgene 2015, side 358

Ubehandlet 2 x 2 l BioBor 2 x 2 l BioMangan 180 NS

Data fra Seges fremlagt på Plantekongres 2016 

Biomangan til  majs 
– større udbytte

Frisk og 
grøn majs

”Vi oplever en umiddelbar 
forgrønnende effekt, og majsen 

står mere frisk, hvor der er 
brugt BioBor, BioCrop OptiML 

samt BioMangan.”
I/S Kjølbygaard, Hunstrup 

ved Thisted

Flot grøn majs
”Vi dyrker ca. 320 ha majs i vores 
egen markplan og efter at have 
set forsøgsresultaterne fra 2015, 
valgte vi at tildele BioBor og Bio-
Mangan på en del af arealet. 

Vi synes majsen har reageret fint 
på tildelingen, og den står flot og 
grøn. I 2017 vil vi helt klart øge 
brugen af BioBor og BioMangan i 
majs, ligesom vi vil anbefale vore 
kunder at gøre det samme.”
Rostgaard Maskinstation,
Københoved, Sønderjylland

Overbevisende 
forsøgsresultater

”Der er overbevisende forsøgs-
resultater i majs, når det gælder 

BioMangan og BioBor, 
så i 2017 vi vil helt klart øge 

forbruget i majs. ”
I/S Isbjerg Møllegaard, Varde
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Glæd dine
juletræer

Generelt om blad-/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. 

Nålene har ganske enkelt ikke kapacitet til at optage store mæng-
der næringsstoffer. Tilføres der store mængder ad gangen, er der 
risiko for svidninger. Sørg derfor altid for at være foran med tilførsel 
af næringsstofferne. Det er ærgerligt at være for sent ude. Det gi-
ver ofte en dårligere virkning og dårligere kvali tet på træet. 

Vælger du vore gødninger og følger vore anbefalinger, kan du se 
frem til et enkelt, meget økonomisk og supereffektivt gødnings-
program.

Sådan gødskes 
dine juletræer
Der er 17 forskellige essentielle 
nærings stoffer, som skal være til-
gængelig i forskellige mængder for at 
få optimale vækst og kvalitet i  jule-
træer. Mangel på et eller flere af næ-
ringsstofferne mindsker kvaliteten 
og udbyttet.

Med BioCrop OptiXL får du et produkt, 
der indeholder 9 forskellige essen-
tielle næringsstoffer, som vil dække 
en del af træets behov. 
Udover den almindelige grundgød-
ning i marts/april måned med NPKS 
gødning anbefaler vi en dosering på 5 
l BioCrop OptiXL eller et andet BioCrop 
produkt efter knopbrydning. Vi til-
sætter desuden ekstra magnesium 
som Biomagnesium 50 samt ekstra 
mangan i form af BioMangan 180 NS. 
Både magnesium og mangan har 
ofte for lave værdier i nåleanalyser, 
og lavt indhold af magnesium sættes 
i forbindelse med ”nøgne skuldre”.
Gødskning foretages umiddelbart 
 efter knopbrydning og gentages 2 
gange med 3-4 ugers mellemrum, så 
den samlede dosering bliver 15 l/ha/
vækstsæson. 

Mikronæringstofferne skal udbrin-
ges med 400-600 l vand/ha og gerne 
med  tågesprøjte. Dermed sikres det, 
at alle nålene rammes af gødnings-
opløsningen.
Det er meget vigtigt, at mikro-
næringsstoffer tildeles ad flere gan-
ge. Undgå at sprøjte på helt nyud-
sprungne skud –  de er følsomme. 
Vi har hørt om rigtig gode erfaringer 
med at blande vores produkter med 
insektmidler, så disse kan udbringes 
sammen med mikronæringen. Dette 
sparer ekstra kørsler i kulturen.

Gennem de sidste år har vi fået mange henvendelser fra jule-
træsavlere, der gerne vil bruge vore gødninger. Derfor har vi nu 
valgt at opprioritere området, så vi nu også leverer flydende gød-
ning til juletræer. 
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Bedre kvalitet
Kurt havde hørt om BioNutrias 
 produkter igennem en land-
mandskollega, som  bruger det i 
stor stil i sine landbrugs afgrøder. 
2015 blev derfor et prøveår, og 
selvom der blev sprøjtet lidt sent 
på sæsonen, kunne der ses en 
forgrønnene effekt på træerne. 
I 2016 er der kørt efter BioNutrias 
recept, og her er det tydeligt at se 
forskel på behandlede træer og 
ubehandlede, som er mere lyse i 
farven.  
”Ca. 400 kr./ha/år for BioNutrias 
omfattende næringsstofgram er 
en billig forsikring i forhold til kon-
kurrende produkter, og kvaliteten 
af træerne skal ikke øges meget, 
før indsatsen er givet mere end 
rigtig godt ud”, fortæller Kurt.
Kurt bruger tågesprøjte og bom-
sprøjte til udbringning og gerne 
sammen med insektmidler, og 
oplever aldrig problemer med af 
blande de forskellige produkter. 
Især blandinger med svovl og 
 BioCrop OptiXL oplever Kurt som 
en forbedret opblanding af svovl-
produktet.   

Anvend altid 400-600 l vand/ha. Det er vigtigt, at alle nåle dæk-
kes af opløsningen. Husk på, at vi ønsker, at træerne optager næ-
ringsstofferne gennem nålene. Dette er forsikringssprøjtninger, 
hvis formål er at sikre, at der ikke opstår mangel på mikronæ-
ringsstoffer.  

Mængderne er retningsgivende og kan reguleres efter kulturens 
behov både med hensyn til mængde og antal kørsler. 1. udbring-
ning vil som regel ligger i sidste halvdel af juni måned og sidste 
udbringning bør ikke ligge senere end i slutningen af september. 
Herefter vil det ikke kunne forventes at nålene er modtagelige.

Generelt: Flydende gødninger er, alene på grund af at de er  flydende, 
nemme at håndtere, udbringe og opbevare. Vore mikronærings-
stoffer er formulerede af de mest planteoptagelige råvarer, der 
findes på markedet. Der er endvidere tilsat en adjuvant, som  sik-
rer en hurtig og effektiv optagelse. 

Produkterne er i de seneste år blevet 
afprøvet af en lang række jule træs-
produ center med gode resul tater. 

Vi har ikke haft en eneste henven-
delse om svidningsskade ved bru-
gen af vores mikronæringsstoffer, og 
vi oplever stor tryghed ved at bruge 
 vores produkter.

Gødningsforslag 
med mikronæringsstoffer

KONTAKT
Key Account Manager
Lars Olsen, cand. agro. 
på tlf. 28 80 90 86 eller  
e-mail: lo@bionutria.dk

1. sprøjtning 
efter knopbrydning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

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

3-4 uger efter 
1. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

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

3-4 uger efter 
2. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

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

Kurt Jørgensen, Errindlev. Lolland

Indtil for 10 år siden drev Kurt Jørgensen traditionelt planteavl på Lolland, men interessen for juletræer 
gjorde, at han valgte at sælge noget af jorden fra. Det resterende jord blev over en årrække tilplantet 
med juletræer, og i dag er der 73 ha med juletræer, 5 ha skov og 5 ha med slætgræs.



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, nye produkter, oplysninger og priser på vores hjemme-
side:  www.bionutria.dk

Jens Bach Andersen  Lars Olsen 
Key Account Manager Key Account Manager 
Mobil: +45 2712 6986 Mobil: +45 2880 9086 
Mail: jba@bionutria.dk Mail: lo@bionutria.dk 

Administration
BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Sverige 
 
Telefon:  +46 (0) 570 411 80
Mail:       bio@bionutria.dk

Produktion
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup
Danmark
 
Telefon:  +45 86 45 28 88
Fax:         +45 86 45 28 14
Mail:       bio@bionutria.dk

Lager
BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113
8930 Randers NØ
Danmark
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