
TRIPLEX strategien
– en revolution i korndyrkning
BioNutria TRIPLEX består af 1 l. BioBor, 1 l. BioMangan 180 NS og 3 l. BioCrop OptiXL pr. ha 
tildelt på én gang i kornets strækningsfase. Tildelingen kan ske i forbindelse med svam-
pe- eller ukrudtssprøjtning, så der er ikke kørselsomkostninger forbundet med  den. 
Resultaterne er imponerende. De viser væsentlige forbedringer: 50% større fane blade, 
større aks med større kerner, samt stor effekt på planternes stråstivhed. Der er høstet 
merudbytter varierende mellem 600 kg./ha til 2.500 kg./ha, og vi forventer derfor et end-
nu større fokus på konceptet fremover.

Højt udbytte og flot sortering
”Vi kørte TRIPLEX på 14 ha malt-
byg. Behandlingen gav 8 hkg mere 
pr. ha end vores øvrige maltbyg-
marker og sorteringen lå på 98.”
Poul Martin Mortensen, 
Solhøjgaard 

2,5 ton i merudbytte
”Vi kørte med TRIPLEX be-
handling i nogle sprøjtespor i en 
 hvedemark. Ved høst viste ud-
byttemåleren op til 2,5 ton/ha i 
merudbytte.”
Per Skov, Tinderup Gods 

Stærke planter - større kærner
”Med TRIPLEX oplever vi større 
faneblade, større kærner og en 
tusindkornsvægt i vores vinter-
byg, der ligger markant over det 
niveau, andre i området opnår.”
Martin Dunker, Toftegaard 

Gram næring udbragt for 50 kr. N S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo
Triplex strategi

2 l BioCropXL + 1 l BioMangan 180 NS 
+ 1 l BioBor 150

65,1 242 228 72 2,4 2,4 155 26 1,3

Epso Microtop 12,5 kg 0 1.500 125 1.125 0 0 125 0 0

Der er væsentlige forskelle i de to produkter på følgende punkter:  
• Blandbarhed   • Tilsatte adjuvants   • Håndtering   • Dyser

Hvad kan man få for 50 kr. ?

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

Uden mikronæring Med BioNutria TRIPLEX



Hvordan virker 
TRIPLEX strategien ? 
Det nye og revolutionerende i Bio Nutria 
TRIPLEX er brugen af BioBor i kombination 
med BioMangan og BioCrop  OptiXL i kornets 
strækningsfase. 
Bor anses traditionelt ikke for at være et 
 mikronæringsstof, man skal fokusere på i korn, 
men Bor har veldokumenterede effekter, som man 
ikke skal underkende betydningen af, og som ud-
nyttes til fulde i BioNutria  TRIPLEX strategien.

1.  Bor forbedrer stråstyrken og redu cerer dermed 
risikoen for lejesæd. Det er især relevant i kon-
ceptavl som brødkorn, hvor man er forpligtet til 
at und lade vækst regulering, men det kan også 
være en billig hjælp til den langt  dyrere vækstre-
gulering i korn.

2.  Bor er helt afgørende for dannelse af pollen og 
blomster anlæg. Det betyder, at bor spiller en stor 
rolle for det poten ti elle udbytte i en kornmark, 
og bormangel under dannelse af blomster anlæg 
kan give tab, selv i velpassede afgrøder på gode 
jorde.    

3.  Kombinationen af BioBor, BioMangan og BioCrop 
OptiXL giver optimale betingelser for fotosynte-
seapparatet og sikrer, at intet mikronæringsstof 
er i underskud.

Vi er altid klar med sparring og rådgivning om næ-
ringsstoffer og kommer gerne ud på besøg hos 
dig eller i din  erfagruppe. Se kontaktoplysninger på 
bionutria.dk

Ubehandlet

Triplex behandlet  
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Fremstillet af de absolut bedste råvarer og er 
tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og 
dermed forbedre effekten af de tilførte næ-
ringsstoffer. BioMangan 180 NS kan blan-
des med de fleste pesticider. Inden blanding 
med ét eller flere pesticider anbefales det, 
at lave en mindre prøveblanding. Vi gør op-
mærksom 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 
prøveblanding. BioNutria Danmark påtager 
sig intet ansvar for effekten af blandinger, 
men garanterer alene for indholdet af Bio-
Mangan 180 NS.

DOSERING
BioMangan 180 NS anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 2-4 l/ha. Behandlin-
gen gentages om nød vendigt. BioMangan 
180 NS  kan med fordel blandes og udbringes 
sammen med et BioCrop produkt.

UDBRINGNING
BioMangan 180 NS udbringes i en 
vandmængde på 100-200 l/ha. 
Da produktet optages gen-
nem bladene, er det en fordel 
med et godt plante dække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 180 NS, skal opbevares frostfrit 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder Mangan(II)-Sulfat-Monohydrat. Forårsager 
alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader ved 
længerevarende eller gentagen eksponering. Giftig for 
vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbe-
skyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til mil-
jøet. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det-
te kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til 
en GIFTINFORMATION eller en læge. Indholdet/behol-
deren bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioMangan 180 NS
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof og svovl.

DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 24,31 1,70

CO (NH2)2 24,31 1,70

S 106,25 7,43

Mn 178,04 12,45

Vf 1,43

pH 6,07 
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Færdigformuleret, højkvalitets næ r ings stof
opløsning som indeholder samt lige essenti
elle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Der
udover indeholder Bio Crop OptiXL en mindre 
mængde kvælstof (N). Se venligst deklara
tionen.

ANVENDELSE
BioCrop OptiXL, anvendes i alle afgrøder som 
en forebyggende behandling mod nærings
stofmangel. Er der mistanke om eller erfaring 
for manganmangel i plan terne kan effekten 
mod manganmangel forstærkes ved at til
føre yderligere mangan. Vi anbefaler blanding 
med en valgfri mængde BioMangan 180 NS, 
BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu. 
Alternativt kan BioCrop OptiXL 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 pesticider, anbefales det, at 
lave en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioCrop OptXL.

DOSERING 
Vejledende dosering 7,510 l/ha. Mængden 
kan varieres efter behov. BioCrop OptiXL ud
bringes i en vilkårlig vandmængde. Da pro

duktet optages gennem bladene er det en 
fordel med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for 
børn. Ved håndtering skal bæres beskyttel
seshandsker og øjenbeskyttelse.

FARE
Indeholder Mangan sulfat (monohydrat), Jern(II)sulfat. 
Kan forår sage allergisk hudreaktion. Forårsager alvor
lig øjen skade. Undgå indånding af tåge/damp/spray. 
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejds
pladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTIN
FORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: 
Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller 
udslet: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før 
det kan anvendes igen. Indholdet/beholderen bort
skaffes i henhold til lokale og nationale regler. Indehol
der Jern(II)sulfat: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioCrop OptiXL
Specialformulering med et meget højt indhold  
af Mangan, Magnesium og Svovl.

DEKLARATION 

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 21,93 1,70

CO (NH2)2 21,93 1,70

S 74,18 5,75

Mn 25,80 2,00

Mg 38,70 3,00

Cu 1,29 0,10

Zn 1,29 0,10

B 2,58 0,20

Fe 12,90 1,00

Mo 0,65 0,05

Vf 1,29

pH 2,70
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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.

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.


