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BIONUTRIA’S GOLFGØDNINGER GIVER DIG
EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE 

OG EN HARMONISK VÆKST

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, 
TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, 

GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!
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Hvem er 
BioNutria? 
BioNutria Danmark er en 16 år gammel 
virksomhed, som er specialiseret i udvikling 
og produktion af flydende gødning. 
Selskabets målgruppe og kunder er  primært 
golfbaner samt øvrige områder, hvor kvali-
teten er det afgørende parameter. 
Produkternes kvalitet og effektivitet har 
gjort os til Skandinaviens største producent 
og leverandør af flydende gødning til golf-
baner!

Vi har gennem de senere år, med stor suc-
ces, også produ ceret specialgødninger til 
landbruget, skovbruget, parker og stadi-
ons samt en lang række større og mindre 
frilands gartnerier. 

  

 

Til den private haveejer har vi taget flere af 
vore professionelle gødninger og tilbyder nu 
et program til alle havens vækster.

Til græsplænen har vi hentet gødnin gerne 
direkte fra vores golfkoncept, og der er vir-
kelig noget at glæde sig til. For der er jo en 
grund til, at græsset er grønnere på en golf-
bane!

Rigtig mange haveejere har allerede haft 
stor succes med vore gødninger og efterføl-
gende givet os positiv respons. 
På bionutria.dk under Haven > Testimo nials  
samt her i kataloget side 14 deler vi deres 
erfaringer med dig.

Forsidebillede:
Stor tak til Inga Hansen, Odense S for billedet af familiens smukke og velplejede have, og 
 naturligvis er plænen gødet med BioNutria plænegødninger.
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Vore produkter 

FAKTA OPLYSNINGER OM VORE 
NÆRINGSSTOFFER
•  Alle næringsstoffer er 100 % vandopløse

lige og umiddelbart tilgængelige for plan
terne. 

•  Næringsstofferne kan og bliver optaget 
både gennem bladene og via planternes 
rodnet.

•  Råvarerne, som vi anvender til vore mikro
næringsstoffer, er godkendt til økologisk 
brug. 

•  Kvælstoffet i gødningerne er beskyttet 
mod fordampning, og vi anvender ikke 
 nitratkvælstof, når gødningen skal bruges 
udendørs. 

•  Vore gødninger er ikke tilsat farvestof
fer, men gødningens naturlige farvestof
fer kan farve ethvert fast eller flydende 
 materiale. Brug derfor kun gødningen 
 efter forskrifterne og undgå, at gødningen 
rammer områder, der ikke må farves.

•  Ved temperaturer under 10 grader forsin
kes effekten grundet lav biologisk aktivi
tet

•  Gødningerne må ikke udbringes, hvis der 
er udsigt til nattefrost inden for de nær
meste 48 timer.

•  Gødningerne skal udbringes med BioDuo 
Gødningsspreder.

Du kan forvente, at alle planter som gød
skes med vore gødninger – efter vore anbe
falinger – vil fremtræde kraftigere og sun
dere. De spiselige vækster, uanset om de 
er fra urtehaven eller væksthuset, vil være 
sundere, have et bedre udseende samt en 
højere kvalitet. 
Vore to golfgødninger Star ClassicXL og 
BioGolf NPK 1317, som skal bruges på 
græsplænen samt øvrige græsklædte area
ler, tilfører i kombination alle livsnødvendige 
plantenæringsstoffer. 
Du kan med gødningerne selv bestemme 
væksthastighed og farve på græsserne, 
og følger du vores anbefalinger, vil plænen, 
mindre end én time efter gødskning, få en 
flot dybgrøn farve! Er der mos i plænen, 
skal det ikke bekæmpes. Det forsvinder helt 
af sig selv i løbet af vækstsæsonen.

GODE RÅD ER GRATIS
Det er meget vigtigt for os, at vore kunder 
får en god oplevelse med vore produkter. Vi 
har derfor medarbejdere, der altid er klar til 
at besvare spørgsmål. 
Du kan altid komme i kontakt med Bio
Nutria ved at  sende os en email på adressen 
 kunde service@bionutria.dk – vi svarer hurtigt. 

Rigtig god fornøjelse!
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Plænepakken
- komplet godningspakke med alt til 
en sund gron græsplæne

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

Gødningspakken til plænen er sammensat af plænegødninger, der 
naturligt nok er de samme, som vi sælger på golfbanen. Så der 
er  med g aranti  mange haveejere, der vil få sig en positiv over
raskelse, dette er nemlig produkter med synlig effekt.
•  Smukt dybgrønt græs, mindre end én time efter udbringning
• Harmonisk vækst på græsset
• Du kan styre både vækst og farve
• Mos forsvinder af sig selv

PLÆNEPAKKEN INDEHOLDER:
10 l BioGolf NPK 1317
5 l  Star ClassicXL (greenkeeperens hemmelighed)
BioDuo Gødningsspreder

Plænepakken refill
Med Plænepakken Refill kan du nemt genbestille de to gødninger 
fra Plænepakken uden BioDuo Gødningsspreder.

PLÆNEPAKKEN REFILL INDEHOLDER:
10 l BioGolf NPK 1317
5 l  Star ClassicXL (greenkeeperens hemmelighed)

SET PÅ 

TV
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Plæne-/Væksthuspakken
- komplet godningspakke med alt til 
græsplænen samt væksthusets planter

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

Gødningspakken til plænen og væksthuset er sammensat af 
plæne gødninger, der naturligt nok er de samme, som vi sælger på 
golfbanen, samt en tilsvarende effektiv gødning til væksthusets 
forskellige planter. 
•     Smukt dybgrønt græs, mindre end én time efter udbringning
• Harmonisk vækst på græsset
• Du kan styre både vækst og farve
• Mos forsvinder af sig selv 
•  Højtydende og sunde planter i væksthuset

PLÆNE-/VÆKSTHUSPAKKEN INDEHOLDER:
10 l BioGolf NPK 1317
5 l  Star ClassicXL (greenkeeperens hemmelighed)
5 l  Bio De Luxe 416 til væksthus
BioDuo Gødningsspreder

Plæne-/Væksthuspakken refill
Med Plæne/Væksthuspakken Refill kan du nemt genbestille de tre gød
ninger fra Plæne/Væksthuspakken uden BioDuo Gødningsspreder.

PLÆNE-/VÆKSTHUSPAKKEN REFILL INDEHOLDER:
10 l BioGolf NPK 1317
5 l  Star ClassicXL (greenkeeperens hemmelighed)
5 l  Bio De Luxe 416 til væksthus

SET PÅ 

TV
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Star ClassicXL

- like a magic touch..!

Star ClassicXL – greenkeeperens hemmelighed – er den mest 
 anvendte gødning på golfbaner i Skandinavien og vores absolutte 
topprodukt. Star ClassicXL er, som vore øvrige produkter, sammen
sat af de reneste plantenæringsstoffer. 

Star ClassicXL giver, i kombination med BioGolf NPK 1317, en sund 
græsplæne, med en smuk dybgrøn farve og en harmonisk vækst. 

Med Star ClassicXL tilføres græsplænen alle nødvendige mikro
nærings og sporstoffer. Disse optages effektivt gennem både 
blade og rodnet. Blot én time efter at plænen er gødet, vil den få 
en flot grøn farve. 

Når der gødes med Star ClassicXL, opnås en ekstra fordel, man 
 behøver ikke at bekæmpe mos i plænen – det forsvinder nemlig 
af sig selv!

5 LTR.
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ANVENDELSE OG DOSERING
Star ClassicXL er beregnet til at blive blandet og udbragt sammen 
med BioGolf NPK 1317 i forholdet 1 l Star ClassicXL og 2 l BioGolf 
NPK 1317. 

•  Vejledende dosering:   
1 l/100 m2. Star ClassicXL 
udspredes med BioDuo 
Gødningsspreder til 
flydende gødning.

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

VIGTIG INFORMATION
Vi anbefaler, at Star ClassicXL anvendes til alle havens 
planter: træer og buske, samt i urtehaven. Traditio
nelle gødninger tilfører ikke planterne tilstrækkelige 
mængder af mikronæringsstoffer og sporstoffer. Det 
medfører mangel på livsvigtige næringsstoffer, hvil
ket giver stor risiko for dårligt udviklede planter, en 
forringet kvalitet på knolde, bær etc. samt øget mod
tagelighed for sygdomme.

Ønskes harmonisk vækst og en smuk grøn farve, anbefales nedenstående 
udspredningstidspunkt, dosering og blanding pr. 100 m2 græsplæne:

1. udbringning medio marts: 1 l Star ClassicXL +2 l BioGolf NPK 1317

2. udbringning medio maj: 1 l Star ClassicXL + 2 l BioGolf NPK 1317

3. udbringning medio juli: 1 l Star ClassicXL + 2 l BioGolf NPK 1317

Ønskes en smuk, dybgrøn farve og en langsom vækst, ændres ovenstående, 
dosering og blanding pr. 100 m2 græsplæne til:

1. udbringning medio marts: 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317

2. udbringning medio maj: 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317

3. udbringning medio juli 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317
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BioGolf NPK 13-1-7
- giver, i kombination med Star ClassicXL, 
en sund, gron græsplæne

•  BioGolf NPK 13-1-7 
indeholder ikke nitrat 
kvælstof. 

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

Ønskes harmonisk vækst og en smuk grøn farve, anbefales nedenstående 
udspredningstidspunkt, dosering og blanding pr. 100 m2 græsplæne:

1. udbringning medio marts: 1 l Star ClassicXL +2 l BioGolf NPK 1317

2. udbringning medio maj: 1 l Star ClassicXL + 2 l BioGolf NPK 1317

3. udbringning medio juli: 1 l Star ClassicXL + 2 l BioGolf NPK 1317

Ønskes en smuk, dybgrøn farve og en langsom vækst, ændres ovenstående, 
dosering og blanding pr. 100 m2 græsplæne til:

1. udbringning medio marts: 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317

2. udbringning medio maj: 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317

3. udbringning medio juli 2 l Star ClassicXL + 1 l BioGolf NPK 1317

Direkte fra golfbanen og til græsplænen kommer en af vores abso
lut bedste fairwaygødninger. 

BioGolf NPK 1317 skal altid blandes og udbringes sammen med 
Star ClassicXL. Dette gøres nemt og præcist med BioDuo Gødnings
sprederen. De to gødninger tilfører, i kombination, alle livsnødven
dige plantenæringsstoffer. Græsset vokser harmonisk og mindre 
end én time efter udbringning, vil plænen få en smuk dybgrøn far
ve. Er der mos i plænen, vil det, hvis vore gødningsanbefalinger 
følges, forsvinde i løbet af vækstsæsonen.

ANVENDELSE OG DOSERING
Du kan med vore to plænegødninger selv styre væksten og farven 
på din græsplæne. Det kræver lidt øvelse, men følger du neden
stående generelle vejledning, er du godt på vej. Du kan selv eks
perimentere og finde den blanding, som du bedst kan lide. Meget 
groft sagt skal du tænke dig, at BioGolf NPK 1317 er gødningen, 
som giver vækst og Star ClassicXL, er den gødning, som giver farve.
De to gødninger blandes direkte i BioDuo Gødningssprederen, og 
sprøjtes nemt og præcist på plænen. Gødningssprederen giver en 
fin, jævn og ensartet fordeling af gødningen. Se hvordan du bruger 
gødningssprederen på side 11 i kataloget.

10 LTR.
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Bio NPKS 8-2-9-7  
- næring til urtehaven

Denne flydende gødning, i absolut topklasse, er sammensat 
 specielt til urtehaven. Den er, som vore øvrige gødninger, sammen
sat af de bedste råvarer og er helt clorfri, hvilket eliminerer risikoen 
for bladsvidninger og sikrer en absolut topkvalitet på kartoflerne.

Du kan anvende gødningen til alle dine afgrøder, uanset om det er 
kartofler, rødbeder, gulerødder, løg etc. 
Gødningen tilfører planterne makronæringsstofferne kvælstof, 
fosfor, kalium og svovl (NPKS). Vi har valgt at anvende markedets 
bedste svovlkilde, som frigiver flere af jordens naturlige mikro-
næringsstoffer. Disse  naturligt forekommende næringsstoffer 
 er normalt utilgængelige for planterne.

Ønskes sunde og højtydende planter, anbefaler vi, at gødningen 
suppleres med Star ClassicXL. De 2 gødninger kan ikke blandes, og 
skal derfor udbringes hver for sig.

ANVENDELSE OG DOSERING
Gødningen skal udbringes og indarbejdes i jorden, inden af
grøderne sås/lægges. Se vore anbefalede doseringer på bagsiden 
af kataloget.

Når afgrøderne er spiret frem og har fået en god bladmasse, 
 anbefaler vi, at der, med vores BioDuo Gødningsspreder, udbringes 
1 l Star ClassicXL pr. 100 m2. Resultatet vil imponere, for her kan 
man efter kort tid se, at der virkelig sker noget. 

Læs samtidig om de professionelle landmænds erfaringer med 
grønsager, salat og kartofler på www.bionutria.dk. •  Opbevaring: Gødningen 

skal opbevares frostfrit.
•  Gødningen er ikke tilsat 

farvestoffer!
•  OBS! På grund af gød-

ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.
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Bio Calcium
Livsvigtig makronæring til alle havens 
planter

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  Gødningen påvirker ikke 
jordens pH.

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

5 LTR.

Calcium er, som de øvrige næringsstoffer, afgørende for planternes 
vækst og sundhed. Men hvad mange ikke ved er, at selv om  jorden 
har et betydeligt indhold af calcium, kan der optræde calcium
mangel. Det er derfor vigtigt, at calcium tilføres årligt og gerne i 
april/maj måned, hvor planterne vokser kraftigt. 
Calciummangel optræder primært i perioder med megen nedbør   
og/eller høj luftfugtighed samt i perioder med kraftig vækst. 

Bio Calcium er, som vore øvrige gødninger, formuleret som en ægte 
opløsning. 
Gødningen har den meget positive egenskab, at den ikke påvirker 
jordens pH. De fleste faste calciumprodukter hæver jordens pH, 
 hvilket ofte gør en lang række næringsstoffer utilgængelige for plan
terne. Dermed påvirkes planternes sundhed og udbytte negativt.

ANVENDELSE OG DOSERING
Der bør årligt tilføres 1,53,0 kg = 1,12,1 l Bio Calcium/100 m2. 
Gødningen udbringes med BioDuo Gødningsspreder. Bio Calcium 
må ikke blandes med andre produkter.
Gødningen må ikke anvendes, hvis der er udsigt til frost inden for de 
nærmeste 48 timer.

NYHED
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Bio De Luxe 4-1-6 
- optimal næring til væksthusets 
og hjemmets planter
Til dig, der ikke vil gå på kompromis med gødningssammen
sætningen, har vi formuleret Bio De Luxe 416. 
Gødningen udmærker sig ved at være clorfri, hvilket eliminerer 
 risikoen for bladsvidninger, samt naturligvis have et højere NK for
hold. 
Det er ikke markedets billigste gødning, men kvaliteten er uover
truffen. 

Gødningen, der sælges i en 5 l og 1 l dunk, kan anvendes til både 
væksthusets samt hjemmets planter.

ANVENDELSE OG DOSERING
Gødningen kan naturligvis hældes direkte i drypvandingsanlægget, 
kapilærkasserne eller udbringes med vandkande. Når gødningen 
udbringes med vandkande, anbefales det at blande den i forholdet 
2040 ml til 10 l vand. 
Mængden af gødning bør justeres både op og ned afhængig af 
planternes behov. Vær opmærksom på, at planterne vokser hur
tigere, jo varmere det er, og jo mere lys der er.

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

5 LTR.

1 LTR.
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BioVinterGarden  
- giv græsplænen en god overvintring samt 
en god start næste forår
Direkte fra golfbanen og til græsplænen kommer vores absolut 
bedste gødning til brug i efteråret og tidligt forår. Gødningen er en 
af de mest anvendte efterårsgødninger på de Skandinaviske golf
baner samt golfbaner i Finland, Tyskland og Østrig.
I forsøg har gødningen vist imponerende resultater og har rent 
faktisk, ved at styrke græsserne, kunnet holde greens fri for syg
domme samtidigt med, at græsserne får en flot grøn farve.
Gødningen indeholder kun opløste næringsstoffer og er ikke tilsat 
farve eller nogen form for pesticid.

ANVENDELSE OG DOSERING
Doseringen er 5 l/100 m2. Denne mængde fordeles ad 2 gange.
BioVinterGarden udbringes primo oktober med 2,5 l/100 m2 og ulti
mo oktober med 2,5 l/100 m2, samt i det tidlige forår når der er 
frostfrit.
Gødningen udbringes nemt med BioDuo Gødningsspreder. 
Gødningen må ikke anvendes, hvis der er udsigt til frost inden for 
de nærmeste 48 timer.

•  Opbevaring: Gødningen 
skal opbevares frostfrit.

•  Gødningen er ikke tilsat 
farvestoffer!

•  OBS! På grund af gød-
ningens høje indhold af 
næringsstoffer skal man 
undgå at få den i øjnene.

10 LTR.

NYHED
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BioDuo Gødningsspreder   
- så nemt kan det gores

BioDuo Gødningssprederen består af en 3 l dunk samt en dyse 
med sugerør. Den er meget nem at anvende og giver en utrolig fin 
og ensartet fordeling af gødningen.

INDEN DU GÅR I GANG
Det er vigtigt at vide, hvor stort et areal der skal gødskes.
Er det en græsplæne på 100 m2, hælder du f.eks. 1 l Star ClassicXL 
og 2 l BioGolf NPK 1317 i dunken. Denne mængde udsprøjtes på 
de 100 m2 græsplæne. Man kan ret hurtigt se, hvordan gødningen 
forsvinder fra dunken, og ved et normalt vandværkstryk er dunken 
tom i løbet af ca. 10 minutter.
Gødningen suges automatisk ud af dunken via sugerør og dyse, 
og blandes med vandet fra vandhanen i forholdet 1 del gødning 
til 20 dele vand. Blandingen sikrer, at planterne lynhurtigt optager 
gødningen gennem både blade og rodnet. Al gødning optages, og 
selv i en tørkeperiode vil der være en her og nu effekt af gødningen.
Der er ingen begrænsninger mht. færdsel på græsplænen hverken 
før, under eller efter, at gødningen er udbragt.
Gødningen giver ikke anledning til gene for hverken tamme eller 
vilde dyr. Undgå at sprøjte direkte på dyr og mennesker. Det er 
ubehageligt, da gødningen er klæbrig.
 Vore gødninger er ikke tilsat farvestoffer, men gødningens natur
lige farvestoffer kan farve ethvert fast eller flydende  materiale. 
Brug derfor kun gødningen  efter forskrifterne og undgå, at gød-
ningen rammer områder, der ikke må farves.

SÅDAN GØR DU
1.  Skru dysen af dunken. Sørg for at sugerøret følger med op. Det 

skal sidde fast på dysen.
2.  Hæld gødning i dunken f.eks. 1 l Star ClassicXL og 2 l BioGolf NPK 

1317.
3.  Sørg for at sugerøret sidder godt fast i dysen. Skru dysen med 

sugerøret på dunken.
4.  En vandslange med snapkobling kobles på dysen. Der åbnes helt 

for vandet. Vandet åbnes og rent vand sprøjter nu ud af dysen.
5.  Dysen åbnes først, når sikringstappen trækkes tilbage, og den 

runde knap på venstre side drejes højre om (med uret). Nu 
kommer der både vand og gødning ud af dysen, og plænen kan 
gødes. 

Rengøring
Når gødskningen er færdig, 
skrues dysen af dunken, og 
en lille mængde rent vand 
(2,5 dl) hældes i dunken. 
Dysen skrues på, vandet 
åbnes, dysen åbnes og 
suger dermed vandet ud af 
dunken. Hermed er suge-
røret helt rent, og BioDuo 
gødningssprederen kan 
bruges igen og igen - uden 
problemer.
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Testimonials
- læs om vore kunders erfaringer

BIONUTRIA PLÆNEPAKKE
”Jeg er mere tilfreds med 
Plænepakken fra Bio Nutria, 
end jeg har været med 
nogle andre plænegødnin-
ger, som jeg tidligere har 
anvendt. Gødningen virker 
hurtigere på græsset end 
andre gødninger.”
Mona, Ullerslev

BIONUTRIA PLÆNEPAKKE
”Vi har altid passet vores græsplæne, med alt hvad der hører sig til. 
Men efter den fugtige vinter var vi meget fortvivlede. Aldrig har vi 
haft mos i plænen, og den var så ujævn som aldrig før. 
Vi så TVreklamen med BioNutria Plænepakke og bestilte straks. 
Vi har gødet plænen 2 gange om måneden med blandingen: lige dele 
fra hver dunk, siden vi begyndte i maj. Allerede efter et par dage var 
mosset næsten væk, og græsset var mere grønt. Gødskning med 
Plænepakken har givet græsset en tæt og kontrolleret vækst, som 
vi nyder dagligt.
Vi er imponeret, og alle skal se vores grønne plæne. Det er lige så
dan, vi altid har ønsket, at den skulle se ud.
Vi er meget glade for det super resultat og anbefaler gerne andre at 
gøde med BioNutria Plænepakke.”
Inga Hansen, Odense S

BIONUTRIA STAR CLASSICXL

”Vi har med stor succes 
brugt jeres produkt til redu-
cering af mos og fået en 
meget grønnere plæne.
JUBII – det virker.” 
Marianne Knudsen, 
 Kalundborg

BIONUTRIA PLÆNEPAKKE
”Vi har gødet græsplænen 
to gange. Gødningen virke-
de på mosset allerede efter 
to dage. Plænen holder 
sig flot grøn, selv efter en 
tørvejrsperiode.”
Grethe Kristensen, Randers

BIONUTRIA PLÆNE-/
VÆKS THUS PAKKE
”Jeg er meget tilfreds 
med plænegødningen, og 
væksthusgødningen virker 
vældigt godt. Den anvender 
jeg også til blomster i pot-
ter, og de elsker det.”
Egon Jensen, Randers

BIONUTRIA PLÆNE-/
VÆKS THUS PAKKE
”Tak for et godt produkt og 
fin service.”
Ole Bech, Hals 
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BIONUTRIA PLÆNEPAKKE
”Nu har jeg prøvet BioNutria Plænepakke i forholdet: 2 l Bio Golf 
NPK 1317 og 1 l Star ClassicXL. Kun i forhaven.
Det var nemt at dosere og udbringe med BioDuo Gødningsspre
deren, og efter kort tid var resultatet til at forstå.
Ingen PhotoShop! Billedet nederst viser forhaven, som er 
 behandlet. Billedet til højre viser baghaven uden behandling.
Det er første gang, jeg har oplevet, at reklamer holder, hvad de 
 lover!
Det er ikke som vaskepulver, der vasker hvidere end hvidt og ikke 
som tandpasta, rynkecreme, shampoo etc.”
Lars, Knebel

Rigtig mange haveejere har 
allerede haft stor succes 
med vore gødninger og 
 efterfølgende givet os 
positiv respons. 
På bionutria.dk under 
Haven > Testimo nials  samt 
her i kataloget side 14 deler 
vi deres erfaringer med dig.

Har du ris eller ros til 
vores produkter, eller vil 
du dele dine erfringer med 
os, er du meget velkom-
men til at skrive til os på 
 kundeservice@bionutria.dk

UBEHANDLET

BEHANDLET
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Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!

BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113
8930 Randers NØ
kundeservice@bionutria.dk
www.bionutria.dk

MEGET VIGTIGT!
Vi anbefaler, at de nævnte gød-
ningsmængder suppleres med 
0,1 l Star ClassicXL/10 m2. Der-
med tilføres planterne alle livs-
nødvendige mikronæringsstof-
fer og sporstoffer. Resultatet 
vil typisk ses som sundere og 
mere tørkeresistente planter, 
som giver et højere udbytte 
med en bedre kvalitet. 

Star ClassicXL udsprøjtes via 
BioDuo Gødningssprederen, når 
afgrøden er kommet op. Det er 
vigtigt med en god bladmasse, 
da hovedparten af nærings-
stofferne optages gennem bla-
dene. Gødningsmængden (de 
anbefalede 0,1 l/10 m2) bør for-
deles over 2-3 gange i vækst-
perioden.

URTEHAVEN NPKS 8-2-9-7

BÆR, NØDDER OG FRUGT 

Afgrøde Alle jordtyper
l/10 m2

Blåbær 1,6
Blommer 1,5
Brombær 1,0
Græskar 1,3
Hassel 0,8
Hindbær 1,0
Humle 1,7
Hyben 1,0
Hyld 2,0
Jordbær 0,8
Kirsebær 1,5
Melon 1,3
Mispel 1,0
Pærer 1,4
Rabarber 1,0
Rønnebær 1,0
Solbær, ribs 1,6
Spisedruer 1,4
Stikkelsbær 1,0
Vindruer 1,4
Æble 1,4
Anden frugt 1,0

Har du spørgsmål, kan du søge information og se vores 
åbningstider på www.bionutria.dk eller kontakte vores 
kundeservice på kundeservice@bionutria.dk 

URTEHAVEN NPKS 8-2-9-7

GRØNTSAGER

Afgrøde Sandjord
l/10 m2

Asier 1,3
Asparges 1,5
Bladselleri 2,1
Blomkål 2,5
Broccoli 2,1
Grønkål 1,6
Gulerod 1,2
Hvidkål 2,8
Kinakål 1,9
Knoldselleri 2,3
Løg 1,6
Pastinak 1,6
Rodpersille 1,6
Porre 2,2
Rosenkål 2,3
Rødbede 1,8
Rødkål 2,6
Salat 1,6
Savoy-/spidskål 2,6
Spinat 1,2
Spisekartofler 1,3
Sukkermajs 1,5
Squash 1,5
Ærter 0,0


