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Glæd dine juletræer
med næringsstoffer fra BioNutria 
Både makro- og mikronæringsstoffer er essentielle for at opnå en høj kvali tet i 
juletræerne. For at sikre, at juletræernes behov for mikronærings stoffer  bliver 
dækket, skal næringsstofferne tilføres som nålegødskning flere gange i  løbet 
af vækstsæsonen.
•    BioCropOptiXL har højt indhold af forskellige næringsstoffer til markedets billigste literpris. 
•    BioMangan 180 NS giver farve og nålefylde. 
•    BioMagnesium 50 er en billig, nem og effektiv måde at tilføre let optagelig magnesium.  Gødningen 

reducerer forkomsten af ”bare skuldre” - læs mere på bagsiden. 
•    Tilsat adjuvants. Alle BioNutria’s produkter er tilsat adjuvants - herunder spredeklæbemiddel, der 

sikrer en  hurtig og  effektiv optagelse i nålene.
•    Fuldt blandbare. BioNutrias produkter er fuldt blandbare med svovl samt lusemidler.

Gødningsforslag med BioNutria produkter
1. sprøjtning 
efter knopbrydning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 12 l. BioMagnesium 50
3-4 uger efter 
1. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 12 l. BioMagnesium 50
3-4 uger efter 
2. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 36 l. BioMagnesium 50
Farvegødskning
ved behov (gentag evt.)

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

50 kg (40 l) BioNS 15-2 Bladgødning 
+ evt. 36 l BioMagnesium 50

Anvend altid 400-600 l vand/ha. Det er vigtigt, at alle nåle dækkes af opløsningen. Mængderne er ret-
ningsgivende og kan reguleres efter kulturens behov både med hensyn til mængde og antal kørsler. 1. 
udbringning vil som regel ligge 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.



BioMagnesium 50 
– modvirker bare skuldre
Bare skuldre er desværre et velkendt problem i mange 
juletræs kulturer. Med BioNutrias BioMagnesium 50 sikrer 
du tilførelse af let optagelig magnesium flere gange i løbet 
af sæsonen. 
Danske Juletræer er i gang med en række forsøg med afprøvning af forskellige magne sium løsninger 
for at modvirke bare skuldre. Her er BioNutrias BioMagne sium 50 med helt i top og helt uden risiko for 
svidning. 
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Forkomst af bare skuldre i forhold til kontrolbehandling
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Behandlinger
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Fremstillet af de absolut bedste råvarer 
og er tilsat amidkvælstof for at øge opta
gelsen og dermed forbedre effekten af de 
tilførte næringsstoffer. 
BioMagnesium 50 kan blandes med de 
 fleste pesticider. Inden blanding med ét 
 eller flere pesticider anbefales det, at lave 
en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet an
svar for effekten af blandinger, men ga
ranterer alene for kvaliteten og indholdet 
af BioMagnesium 50.

DOSERING
BioMagnesium 50 anvendes efter behov. 
Vejledende mængde er 20 l/ha/behand
ling.
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. 
BioNutria Danmark påtager sig intet 
 ansvar for effekten af blandinger, men 
garanterer alene for indholdet af BioMag
nesium 50.

UDBRINGNING
BioMagnesium 
50 udbringes i en 
vandmængde på 
100200 l/ha. Da produktet optages gen
nem bladene er det en fordel med et godt 
plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMagnesium 50 skal op bevares frost
frit og opbevares utilgængeligt for børn. 
Ved håndtering skal bæres beskyttelses
handsker og øjenbeskyttelse.

DEKLARATION 

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioMagnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret 
på basis af umiddelbart plantetilgængeligt mag-
nesium. Indeholder desuden svovl.

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 21,25 1,70

CO (NH2)2 21,25 1,70

S 68,63 5,49

Mg 52,13 4,17

Vf 1,25

pH 5,32

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.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

BioNutrias produkter er fuldt blandbare med svovl samt lusemidler og kan derfor medtages, når der 
alligevel sprøjtes mod skadedyr. 

Vi er altid klar med sparring og rådgivning om næringsstoffer til dine nåletræer og kommer gerne ud på 
besøg hos dig eller i din erfagruppe. Se kontaktoplysninger på bionutria.dk


