
Sunde sukkerroer
– forsikring mod mangel
Vores produkter anvendes som forsikring mod mangel 
på mikronæringsstoffer. 
Vores generelle anbefaling er, at anvende i alt 8-10 l 
BioCrop OptiXL, 2-3 l BioMangan 170 NSP og 3-5 l BioBor 
150ECO igennem vækstsæsonen. 
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En plan for sukkerroer kunne se således ud:
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Fremstillet af de absolut bedste råvarer og 
er tilsat amidkvælstof for at øge optagel-
sen og dermed forbedre effekten af de til-
førte næringsstoffer. BioMangan 170 NSP 
kan blandes med de fleste pesticider. Inden 
blanding med ét eller flere pesticider anbe-
fales det, at lave en mindre prøveblanding. 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke på tager 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 Danmark 
påtager sig intet ansvar for effekten af blan-
dinger, men garanterer alene for indholdet 
af BioMangan 170 NSP.

DOSERING
BioMangan 170 NSP anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 2-4 l/ha. Behandlin-
gen gentages om nødvendigt. BioMangan 
170 NSP kan med fordel blandes og udbrin-
ges sammen med et BioCrop produkt.

UDBRINGNING
BioMangan 170 NSP udbringes i en 
vandmængde på 100-200 l/ha. 
Da produktet optages gen-
nem bladene er det en fordel 
med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 170 NSP, skal opbevares frostfrit 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder Mangan sulfat (monohydrat). Forårsager 
alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på 
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspo-
nering indånding. Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttel-
seshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. VED 
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fle-
re 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 bort-
skaffes til autoriseret genbrugsstation.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 24,82 1,70

CO (NH2)2 24,82 1,70

P 18,25 1,25

S 104,97 7,19

Mn 179,58 12,30

Vf 1,46

pH 0,46

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioMangan 170 NSP
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde. 
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof, svovl og fosfor.

På nogle jorde ses kobbermangel. Her kan vi anbefale iblanding af 0,5-1 l BioKobber 70. 

Vore produkter er nemme at bruge. De blandes let med plantebeskyttelsesmidler, så til-
førsel af mikronæringsstoffer kræver ingen ekstra kørsel. Dette sparer arbejde og sikrer 
at både plantebeskyttelse og mikronæringsstoffer bliver tilført på rette tid.

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

Måned / stadie BioMangan 170 NSP BioBor 150 BioCrop OptiXL

Maj / 12-15 1,0 l 1,5 l 2,0 l
Juni / 30 1,0 l 1,5 l 2,0 l
Juli / 48 1,5 l 2,0 l
August: / 48 2,0 l
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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).

  bionutria.dk

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.



Bortførsel af 
næringsstoffer 
i sukkerroer

Bormangel i roer (foto Seges)

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 kontaktoplysninger på 
bionutria.dk
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Grundstof Bortførsel 
pr. ha.

N 220 kg
P  30 kg
K 250 kg
S  35 kg

Mg  45 kg
Mn 600 g
B 400 g

Cu   50 g
Zn 300 g
Mo     5 g
Fe 450 g

Manganmangel i roer (foto Seges)

Roer er generelt en meget næringskrævende afgrøde, der 
betaler godt for optimal forsyning af næringsstoffer. Vær 
især opmærksom på bor, da bormangel i svære tilfælde kan 
koste hele udbyttet og lægge marken øde. 


