
Sund økologi 
med BioMangan 170ECO

Som økologisk jordbruger er der gode muligheder for 
at imødegå problemer med manganmangel. 
Faktisk må man tildele op til 1.600 gram ren mangan 
svarende til 9,4 l. BioMangan 170ECO pr. hektar, hvis blot 
man har en forudgående konsulenterklæring.

Når naturen og videnskaben går hånd i hånd www.bionutria.dk

BioMangan 170ECO er en flydende mangan, formuleret som en ægte opløsning, der er god-
kendt til økologisk brug efter retnings linjerne i rådsforordning nr. 834/2007.
Mangan flyttes ikke i planterne, og det er derfor meget vigtigt, at mangan tilføres flere 
gange i vækstsæsonen. Dermed undgås manganmangel på både de gamle og nye blade. 
Anbefalet dosis er 2-4 l/ha/behandling og gentages efter behov. 
•   BioMangan 170 NSECO er effektiv, nem at håndtere og giver en hurtig og sikker effekt.

Leveres i 10 liters dunke samt i 500-1.000 liters containere. 
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BioMangan 170 SECO er et ikke-økologisk 
produkt, der kan anvendes til økologisk 
jordbrugsproduktion efter retningslinjerne 
i rådsforordning nr. 834/2007. 

BLANDINGER
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for kvaliteten og indholdet af BioMan-
gan 170  SECO.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave 
en mindre prøve blanding. BioNutria Dan-
mark påtager sig intet ansvar for effekten 
af blandinger, men garanterer alene for ind-
holdet af BioMangan 170 SECO.

DOSERING
BioMangan 170 SECO anvendes efter be-
hov. Vejledende anvendes 2-4 l/ha. 
Behandlingen gentages om nødvendigt.

UDBRINGNING
BioMangan 170 SECO udbrin-
ges i en vandmængde på 
50-200 l/ha. 

Da produktet optages gennem bladene er 
det vigtigt med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 170 SECO, skal opbevares frost-
frit og utilgængeligt for børn. Ved håndte-
ring skal bæres beskyttelseshandsker og 
øjenbeskyttelse.

FARE
Indeholder: Mangan sulfat (monohydrat) <40 %. Forår-
sager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på 
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspone-
ring ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Indånd ikke tåge/damp/spray. Undgå udledning 
til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelses-
tøj/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. 
Søg lægehjælp ved ubehag. Udslip opsamles. Indholdet/
beholderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation. 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioMangan 170  SECO
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er godkendt til økologisk brug. 
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde. En fær-
digformuleret, højkvalitets manganopløsning. Indeholder derudover svovl.
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DEKLARATION
Vandopløselige næringsstoffer

Gr. pr. ltr. Vægt %

Mn 178,04 12,45

S 106,25 7,43

Vf 1,43

pH 4,53

 

Tilfører man de rigtige næringsstoffer, formuleret af de rette råvarer i den rigtige 
mængde og på det rette tidspunkt, bliver planterne både sundere og kraftigere. 
Det giver en bedre modstandskraft over sygdomme, en bedre konkurrenceevne 

overfor ukrudt samt en forbedret tørkeresistens og vinterfasthed.



BioBor 150ECO

til økologisk landbrug
BioBor 150ECO er en flydende boropløsning for 
muleret som en suspension. 
BioBor 150ECO er godkendt til økologisk jord
brugsproduktion efter retnings linjerne i råds
forordning nr. 834/2007.

Der må anvendes op til 10 liter pr. hektar pr. år, som udbringes 
i gentagne doseringer af 2-3 L/ha, der udbringes i en væske-
mængde på 100-200 l/ha. 
•    BioBor 150ECO er en effektiv og letoptagelig boropløsning til 

økologiske afgrøder. Produktet er fremstillet af de  absolut 
bedste råvarer.  

•    Nem håndtering. BioBor 150ECO er flydende og dermed nem 
at håndtere og kvaliteten er uovertruffen.

Leveres i 10 liters dunke samt i 500-1.000 liters  containere. 
Følg altid blandingsvejledning på etiketten.
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BioBor 150ECO er et ikke-økologisk produkt, 
der kan anvendes til økologisk jordbrugs-
produktion efter retningslinjerne i rådsfor-
ordning nr. 834/2007. 

BioBor 150ECO kan med stor fordel blan-
des med et produkt fra BioCrop serien. 
Hvis der er behov for mangan anbefaler vi,  
BioMangan 170 NSP på grund af gødnin-
gens naturligt meget lave pH. Dermed er 
det muligt at udbringe både bor og man-
gan samt, hvis det ønskes, øvrige mikro-
næringsstoffer og sporstoffer i samme 
sprøjtning.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager 
os ansvar for blanding med andre gødnin-
ger eller med pesticider. Inden blanding, 
med et eller flere pesticider, anbefales det, 
at lave en mindre prøveblanding. BioNu-
tria Danmark påtager sig intet ansvar for 
effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioBor 150ECO.

DOSERING
BioBor 150ECO g/l anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 1-3 l/ha.

UDBRINGNING
BioBor 150 udbringes i en væskemængde 
på 100-200 l/ha.

BLANDINGSRÆKKEFØLGE
1. Vand
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioBor 150ECO

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

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioBor 150ECO skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved hånd tering 
skal bæres beskyttelseshandsker og 
øjenbeskyttelse. Åndedrætsvern bæres 
ved ved sprøjtning uden tilstrækkelig ud-
sugning

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

BioBor 150ECO
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er godkendt til økologisk brug. 
Flydende boropløsning, som er beregnet til alle afgrøder. 
Gødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

B 150 11,03

Vf 1,36

pH 8,10

 

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

vand løser problemet effek-
tivt. Alternativt kan sprøjte-

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

Når naturen og videnskaben går hånd i hånd www.bionutria.dk

                  Tilfører man de rigtige næringsstoffer, formuleret af de rette råvarer i den 
rigtige mængde og på det rette tidspunkt, bliver planterne både sundere og kraftigere. 

Det giver en bedre modstandskraft over sygdomme, en bedre konkurrenceevne 
overfor ukrudt samt en forbedret tørkeresistens og vinterfasthed.

Vi er altid klar med sparring 
og rådgivning om nærings-
stoffer til dine roer og kom-
mer gerne ud på besøg hos 
dig eller i din  erfagruppe. 

Se vores kontaktoplysninger 
på bionutria.dk


