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DOSERING
Laboratorietest har via titrering vist, at Bio 
pH Control kun skal tilføres med 0,15 - og 
ved meget hårdt vand 0,2 l/100 l vand.

ANVENDELSE
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøj-

ten - start omrøring.
2.  Tilsæt Bio pH Control i den anbefalede do-

sering  (0,15 - 0,2 l./100 l vand).
3. Tilsæt mikronæringsstoffer
4. Tilsæt pesticider

BLANDINGER
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 
indholdet af Bio pH Control.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Bio pH Control skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe-
skyttelse.

FARE
Indeholder: Phosphorsyre <50 %. Forårsager svære 
ætsninger af huden og øjenskader. Bær beskyt-
telseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl 
munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT 
MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks 
af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
let. Fortsæt skylning.

DEKLARATION 

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 Bio pH Control
Bio pH Control er en meget kraftig kompleksbinder. Den er økonomisk 
i brug og uhyre effektiv. Som følge deraf skal der kun tilsættes meget 
små mængder til sprøjtevæsken, for at opnå en betydelig pH sænkning

Vægt %

Vf 1,23

pH 0,37

 

 Bio pH Control
 – ved problemer med hårdt vand
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Hårdt vand er et stort og dyrt problem mange steder i 
 Skandinavien og Østeuropa. Vandets hårdhed afhæn-
ger af en række katio ner, men de to, der skaber de 
 største problemer, er Cal cium (Ca) og Magnesium (Mg). 
Grunden til at netop de to er i fokus er, at de danner 
belægninger i sprøjten, når de udfældes fra sprøjtevæ-
sken. Eftersom begge hænger sammen med CO3 , er pH 
i vandet højt.   
Vi har arbejdet intenst med at udvikle produktet Bio pH 
Control. Produktets sammensætning sikrer, at pH i sprøj-
tevæsken sænkes, og de skadelige effekter af CaCO3 og 
MgCO3 neutraliseres. 
Traditionelle pH sænkende produkter er sammensat af 
1 eller 2 aktivstoffer. Bio pH Control indeholder 4 aktiv-
stoffer/additiver, der udover at sænke pH sikrer, at både 
 pesticider og mikro næringsstoffer hurtigt og sikkert opta-
ges af planterne. Additiverne er unikke for Bio pH Control. 
Praktiske erfaringer indikerer, at pesticidforbruget kan 
reduceres med 30 %, når hårdt vand behandles med Bio 
pH Control. 
Flere BioNutria produkter er allerede tilsat Bio pH Control 
ved levering, det gælder: Bio Mangan 170 NSP, BioCrop 
OptiP og Bio Crop PotatoP. Afhængig af vandets hårdhed 
kan det dog være nødvendigt at tilsætte yderligere Bio 
pH Control, for at sikre det optimale pH, og dermed få fuld 
effekt af både pesticider og mikronæringsstoffer.
Ikke alle pesticider fungerer optimalt ved lavt pH. Kend 
derfor altid det optimale pH for de pesticider der anven-
des. Juster derefter sprøjtevæskens pH til det optimale 
med Bio pH Control.
Vi anbefaler, at der købes en pH-måler. Den kos ter godt et 
par tusinde og kan meget vel blive en rigtig god investering.

Kom godt i gang med pH Control
Hvis du har hårdt vand, er der helt sikkert aflejringer i 
sprøjten, også selv om der er brugt sprøjterens. De  fleste 
– hvis ikke alle sprøjterens-produkter – er basiske, og de 
rengør/opløser ikke Ca og Mg aflejringer. 
Det er derfor meget vigtigt, at sprøjten rengøres effektivt 
med Bio pH Control, inden du anvender Bio Mangan 170 
NSP, BioCrop OptiP og Bio Crop PotatoP, og inden du går i 
gang med den egentlige sprøjtning.
Rengøring af sprøjten 
1.  Hæld 200-400 l. vand i sprøjten.
2.  Tilsæt 0,5 l. Bio pH Control/100 l. vand og lad det cirku-

lere i sprøjten i 30 minutter
3. Afmonter dyser og filtre  og sprøjt derefter væsken ud
4. Gentag om nødvendigt processen
Efter rengøringen er sprøjten lige så ren indvendig som 
en ny sprøjte.
Sådan anvendes Bio pH Control ved udsprøjtning af 
BioNutria mikronæringsstoffer og pesticider
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøjten og start 

omrøring.
2.  Tilsæt Bio pH Control i den anbefalede  dosering – nor-

malt mellem 0,10 - 0,3 l./100 l vand. 
3.  Tilsæt BioNutrias mikronæringsstoffer (dog ikke bor)
4.  Tilsæt pesticider (også Betanal kan anvendes uden 

problemer)
5. Tilsæt evt. bor

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores 
Agroteam – kontaktoplysninger findes på bionutria.dk 
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EMBALLAGE
Bio pH Control 

leveres i 10 l dunke 
eller 1.000 l 

IBC container
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Produktoversigt
Mikronæringsstoffer
BioMangan 180 NS
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof og svovl.

BioMangan 170 NSP

Markedets eneste manganmiddel med indbygget pH 
kontrol. Anvendes ved blanding med bor og ved hårdt 
vand. Enestående blandeegenskaber.

BioMangan 170 SECO

Markedets eneste flydende manganpro
dukt, der er godkendt til anvendelse i øko
logiske afgrøder. Nem håndtering uden 
sundhedsrisici.

BioCrop OptiXL

Specialformulering tilpasset kornafgrødernes behov.

BioCrop OptiML 

Specialformulering til majs, løg og grøntsagskulturer. 
Højt indhold af zink.

BioCrop OptiP 

Specialformulering til kornafgrøder. Højt indhold af 
fosfor.

BioCrop PotatoP

Specialformulering til kartofler med højt indhold af 
zink og fosfor.

BioVinter Agro
Anvendes for at øge overvintringsevnen i alle af
grøder. Højt indhold af kalium.

BioBor 150ECO

Flydende borgødning til de bor krævende 
afgrøder som raps og roer. Suppleres evt. 
med Bio Crop OptiXL for at dække  behov for 
øvrige mikronæringsstoffer. Enestående blandbarhed. 
Godkendt til økologisk brug

BioZink 115
Højkoncentreret zinkgødning. Afhjælper og forebyg
ger effektivt zinkmangel i alle afgrøder.

BioMo 120
Højkoncentreret molybdængødning. Afhjælper og 
forebygger effektivt molybdænmangel i alle afgrøder.

Bio NPBoost

Fosfor boost til kornafgrøder. Afhjælper og forebyg
ger effektivt fosformangel i alle afgrøder.

BioKalium 100
Kaliumopløsning til hurtig af hjælp ning af kalium
mangel i alle afgrøder.

BioKobber 70
Afhjælper og forebygger effektivt kobbermangel i en
hver afgrøde. Specialformulering med et meget højt 
indhold af umiddelbart plantetilgængeligt kobber og 
svovl.
BioMagnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret på 
basis af umiddelbart plantetilgængeligt magnesium. 
Indeholder desuden svovl. 

Blad- og proteingødning
Bio NS 15-2 
Er en flydende pH optimeret bladgødning.

Startgødning
Bio P11 
Startgødning til kartofler. Ren fosforgødning til brug 
ved lægning. Kan iblandes  bejdsemidler. Kræver ud
styr, der tåler gødning med lav pH.
Bio NP 5-8 
Flydende NP startgødning til brug ved læg ning af 
kartofler. Prøveblanding anbefales før blanding med 
flydende bejdsemiddel. Kræver udstyr, der tåler gød
ning med lav pH.

Additiver
Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse sammen med glyphosatproduk
ter: MCPA og MedaxTop. Giver betydelig effektforbed
ring.
Bio pH Control
Produktets sammensætning sikrer, at pH i sprøjte-
væsken sænkes, og de skadelige effekter af CaCO3 og 
MgCO3 neutraliseres. 
Bio pH Control indeholder 4 aktivstoffer/additiver, der 
udover at sænke pH sikrer, at både  pesticider og mikro-
næringsstoffer hurtigt og sikkert optages af planterne. 
Additiverne er unikke for Bio pH Control.
Praktiske erfaringer indikerer, at pesticidforbruget kan 
reduceres med 30 %, når hårdt vand behandles med Bio 
pH Control. 

Øvrige produkter
BioSelen 5
En højkvalitets selenop
løsning der øger græssets 
selenindhold, og der med 
modvirker selenmangel hos 
græsædende dyr effektivt.

Godkendt 
til økologisk 

jordbrug.

Godkendt 
til økologisk 

jordbrug.

KONTAKT
Du er altid meget vel- 

kommen til at kontakte os 
for yderligere information 

eller bestilling.
Kontaktoplysninger 

kan findes på 
bionutria.dk


