
BioCrop PotatoP 
  – suværen mikronæring 
til kartofler
Tilfører du 3 l. BioCrop PotatoP pr. ha i hver skimmelsprøjtning 
frem til august, sikrer du kartoflerne en optimal forsyning af 
mikronæringsstoffer. Samtidig tilføres en mindre mængde P. 
Gødningen er specialformuleret med et højt indhold af zink samt fosfor. 
Som i vore øvrige gødninger er der tilsat SuperAdjuvants, der sikrer en hurtig og effektiv 
planteoptagelse. 

Forsøgene dokumenterer et økonomisk nettomerudbytte.

    Leveres i 10 liters dunke samt i 500-1.000 liters containere.

Vi er altid klar med sparring og rådgivning om  næringsstoffer til dine kartofler samt øvrige af grøder og kom-
mer gerne ud på  besøg hos dig eller i din erfagruppe.
Se kontaktoplysninger på bionutria.dk

    

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

 BioCrop PotatoP
Specialformulering til kartofler med fosfor.
Indeholder desuden en kraftig kompleksbinder 
der effektivt løser problemet med hårdt vand.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 20,91 1,70

CO (NH2)2 20,91 1,70

P 15,38 1,25

S 47,36 3,85

Mn 12,30 1,00

Mg 24,60 2,00

Cu 1,23 0,10

Zn 2,46 0,20

B 1,11 0,09

Fe 12,30 1,00

Mo 0,62 0,05

Vf 1,23

pH 1,66

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Færdigformuleret, højkvalitetsopløsning 
som indeholder samtlige essentielle mikro
næringsstoffer, sporstoffer, en mindre 
mængde kvælstof (N) og fosfor (P). Se de
klarationen.
ANVENDELSE
BioCrop PotatoP anvendes til kartofler, 
som en forebyggende behandling mod 
næringsstofmangel. BioCrop PotatoP til
fører planterne fosfor som nemt og hurtigt 
optages af planterne. Er der mistanke om 
eller erfaring for man ganmangel i plan
terne kan effekten mod manganmangel 
forstærkes ved at tilføre yderligere man
gan. Vi anbefaler blanding med en valgfri 
mængde BioMangan 180 NS, BioMan
gan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu. 
Alternativt kan BioCrop Po tatoP blandes 
med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, 
at vi ikke påtager os ansvar for blanding 
med andre gødninger eller med pesticider. 
Inden blanding, med et eller flere pestici
der, anbefales det, at lave en mindre prø
veblanding. BioNutria Danmark påtager sig 
intet ansvar for effekten af blandinger, men 
garanterer alene for indholdet af BioCrop 
PotatoP.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioCrop PotatoP skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe
skyttelse.

ADVARSEL
Indeholder EC 2320899 Mangan sulfat (monohydrat). 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgæn
geligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyt
telse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedva
rende øjenirritation: Søg lægehjælp.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk
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Produkt - 5 x 3 PotatoP  040091515  040091616

Merudbytte knolde hkg  9,9  4,7

Merudbytte stivelse  1,6 (324 kr. netto)  1,4 (240 kr. netto)

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.



•  Bio NS 15-2. En ægte bladgødning, som er pH optimeret for at undgå N fordampning. Den 
er skånsom mod kartoflerne og blandbar med alle skimmelmidler. Markedets  suverænt 
bedste produkt til sengødskning af kartofler, men kan anvendes i alle afgrøder.

Formuleringen sikrer en hurtig og effektiv planteoptagelse og udnyttelse af både kvæl-
stoffet samt svovl. Er tilsat Superadjuvants. Max. dosering er 50 kg = 44 l/ha. 
Leveres i 500-1.000 liters containere. 

Uovertruffen startgødning
med dokumenteret merudbytte 
Flydende fosforholdige startgødninger til placering eller bejds- 
ning har vundet stort indpas i kartoffelavlen. 
BioNutria tilbyder markedets mest fleksible og effektive løsninger til 
særdeles attraktive priser.
Vi har fået testet 2 produkter i landsforsøgene.
•  Bio NP 5-8. Absolut en topscorer i 2017 blandt flydende startgødning til 

kartofler i Landsforsøg 040221717. Økonomisk nettomerudbytte på  
1.610 kr./ha. Gødningen har lav pH og kræver udstyr, der tåler sur gødning.

 •  Bio P11. En ren fosforgødning med økonomisk nettomerudbytte på  
232 kr./ha i Landsforsøg 04021616. Gødningen har lav pH og kræver ud- 
styr, der tåler sur gødning.  

Effektiv sengødskning

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


