
BioNutria har sammensat en gødningsserie af til
ladte ikkeøkologiske makronæringsstoffer, mikro
næringsstoffer samt sporstoffer, der kan anvendes i 
økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med 
EUforordning 848/2018.

Alle gødningerne er naturligvis, som vore øvrige pro
dukter, fremstillet af de absolut bedste og mest plante
optagelige råvarer, der er godkendt til økologisk brug.
Produkterne er registreret som EU gødninger.
Kontakt vores Agroteam for yderligere information.

Kvalitet koster ikke – det betaler sig!         bionutria.dk

Produkter til økologisk jordbrug

NYHED  BioNutria OptiXL

Indeholder 8 makro-/mikro- og sporstoffer 
og er natur ligvis fremstillet af de absolut 
bedste råvarer der er tilladt til økologisk 
brug.

BioNutria Mangan 170 S
Afhjælper og forebygger effektivt mangan-
mangel i enhver afgrøde. En færdigformu-
leret, højkvalitets manganopløsning. Inde-
holder derudover svovl.

BioNutria Bor 150 
Flydende boropløsning, som er beregnet til 
alle afgrøder. Mikronæringsstofgødningen 
er kende tegnet ved sit høje indhold af bor 
(B).

NYHED  BioNutria Magnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning for-
muleret på basis af umiddelbart plante-
tilgængeligt magnesium. Indeholder des-
uden svovl.

11.22.DK                        Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria OptiXL er et tilladt ikke- økologisk 
produkt, der kan anvendes i økologisk jord-
brugsproduktion i overensstemmelse med 
EU-forordning 848/2018.
Færdigformuleret, højkvalitets næ r ings stof-
opløsning, som indeholder samt lige essen ti-
elle mikronæringsstoffer og sporstoffer. 

ANVENDELSE
BioNutria 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 
BioNutria Mangan 170 S. Alternativt kan Bio-
Nutria 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 min-
dre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for indholdet af BioNutria OptiXL.

DOSERING 
Vejledende dosering 7,5-10 l/ha. Mængden 
kan varieres efter behov. BioNutria OptiXL ud-
bringes i en vilkårlig vandmængde. Da pro-
duktet optages gennem bladene er det en 
fordel med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria OptiXL skal opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyt-
telse.

FARE
Indeholder: Mangan sulfat (monohydrat).
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H411 Giftig for 
vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Generelt: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse: P264 Vask hænder grundigt efter brug. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse. 
Reaktion: P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMA-
TION/læge. P391 Udslip opsamles.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria OptiXL
Indeholder 8 makro-/mikro- og sporstoffer og er naturligvis fremstillet af 
de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug.

  bionutria.dk

DEKLARATION
Gr. pr. ltr. Vægt %

Mn 39,00 3,00

Mg 26,00 2,00

Cu 1,30 0,10

Zn 1,30 0,10

B 2,60 0,20

Fe 13,00 1,00

Mo 0,10 0,01

S 74,50 5,75

Vf 1,30 1,30

pH 3,07 3,07

 

NYHED  BioNutria Mo 120
Højkoncentreret molybdængødning. 
Afhjælper og forebygger effektivt molyb-
dænmangel i alle afgrøder.  

NYHED  BioNutria Zink 115
Højkoncentreret zinkgødning. Af hjælper 
og forebygger effektivt zinkmangel i 
alle afgrøder. Specialformulering med et 
 meget højt indhold af umiddelbart plante-
tilgængeligt zink. Indeholder desuden 
svovl.

NYHED  BioNutria Kobber 70
Afhjælper og forebygger effektivt kob-
bermangel i enhver afgrøde. Special-
formulering med et meget højt indhold af 
umiddelbart plantetilgængeligt kobber og 
svovl.

NYHED  BioNutria Jern 75
Højkoncentreret jerngødning. Afhjælper 
og forebygger effektivt jernmangel i alle 
afgrøder. 
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BioNutria Mangan 170 S er et tilladt ik-
ke-økologisk produkt, der kan anvendes i 
økologisk jordbrugsproduktion i overens-
stemmelse med EU-forordning 848/2018. 

BLANDINGER
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for kvaliteten og indholdet af Bio-
Nutria Mangan 170 S.
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. 

DOSERING
BioNutria Mangan 170 S anvendes efter 
behov. Vejledende anvendes 2-4 l/ha. 
Behandlingen gentages om nødvendigt.

UDBRINGNING
BioNutria Mangan 170 S udbringes i en 
vandmængde på 50-200 l/ha. 
Da produktet optages gennem 
bladene er det vigtigt med et 
godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Mangan 170 S skal opbevares 
frostfrit og utilgængeligt for børn. Ved 
håndtering skal bæres beskyttelseshand-
sker og øjenbeskyttelse.

FARE
Indeholder: Mangan sulfat (monohydrat) <40 %. Forår-
sager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på 
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspone-
ring ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Indånd ikke tåge/damp/spray. Undgå udledning 
til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelses-
tøj/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere 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 bortskaffes til autoriseret genbrugsstation. 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Mangan 170 S
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde. En fær-
digformuleret, højkvalitets manganopløsning. Indeholder derudover svovl.

  bionutria.dk

DEKLARATION
Vandopløselige næringsstoffer

Gr. pr. ltr. Vægt %

Mn 178,04 12,45

S 106,25 7,43

Vf 1,43

pH 4,53
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BioNutria Zink 115 er et tilladt ikke- 
økologisk produkt, der kan anvendes i 
økologisk jordbrugsproduktion i overens-
stemmelse med EU-forordning 848/2018.

ANVENDELSE 
BioNutria Zink 115 afhjælper effektivt 
zinkmangel i alle afgrøder. BioNutria Zink 
115 er en højkoncentreret zinkgødning 
fremstillet af de bedste råvarer. 

DOSERING 
Vejledende årlig dosering er 4-6 L/ha pr 
ha, der udbringes af flere omgange. Størst 
dose ring anvendes i majs og andre zink-
krævende kulturer.
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 ind-
holdet af BioNutria Zink 115.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Zink 115 skal opbevares frostfri 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder: Zinksulfat monohydrate.
H302 Farlig ved indtagelse. H318 Forårsager alvorlig 
øjenskade. H411 Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger.
Generelt: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse: P264 Vask hænder grundigt efter brug. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse.
Reaktion: P301 + P312 I TLFÆLDE AF INDTAGELSE: 
I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/
læge. P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED 
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTIN-
FORMATION/læge. P391 Udslip opsamles.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Zink 115
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Højkoncentreret zinkgødning. Afhjælper og forebygger effektivt zink-
mangel i alle afgrøder. Specialformulering med et meget højt indhold af 
umiddelbart plantetilgængeligt zink. Indeholder desuden svovl.
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

Zn 98,40 8,00

S 30,70 2,50

Vf 1,23 1,23

pH 4,96 4,96
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BioNutria Bor 150 er et tilladt ikke- økologisk 
produkt, der kan anvendes i økologisk jord-
brugsproduktion i overensstemmelse med 
EU-forordning 848/2018. 

BioNutria Bor 150 kan med stor fordel 
blandes med et produkt fra BioCrop se-
rien. Hvis der er behov for mangan, an-
befaler vi,  BioMangan 170 NSP på grund 
af gødningens naturligt meget lave pH. 
Dermed er det muligt at udbringe både 
bor og mangan 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. 

BioNutria Danmark påtager sig intet an-
svar for effekten af blandinger, men ga-
ranterer alene for indholdet af BioNutria 
Bor 150.

DOSERING
BioNutria Bor 150 anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 1-3 l/ha.

UDBRINGNING
BioNutria Bor 150 udbringes i en væske-
mængde på 100-200 l/ha.

BLANDINGSRÆKKEFØLGE
1. Vand
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioNutria Bor 150

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
BioNutria Bor 150 skal opbevares frost-
frit og utilgængeligt for børn. Ved hånd-
tering skal bæres beskyttelseshandsker 
og øjenbeskyttelse. Åndedrætsværn bæ-
res ved ved sprøjtning uden tilstrækkelig 
udsugning

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

BioNutria Bor 150
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Flydende boropløsning, som er beregnet til alle afgrøder. 
Mikronæringsstofgødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).
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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.
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BioNutria Kobber 70 er et tilladt ikke- 
økologisk produkt, der kan anvendes i øko-
logisk jordbrugsproduktion i overensstem-
melse med EU-forordning 848/2018. 

ANVENDELSE 
BioNutria Kobber 70, anvendes i alle afgrø-
der som en forebyggende behandling mod 
kobbermangel. 

DOSERING 
Vejledende doseres 1-2 l/ha. 
BioNutria Kobber 70 udbringes i en vilkårlig 
vandmængde. Da produktet optages gen-
nem bladene er det en fordel med et godt 
plantedække. 
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 BioNutria Kobber 70.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Kobber 70, skal opbevares frostfri 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

ADVARSEL
H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager 
 alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende 
orga nismer, med langvarige virkninger.
Generelt: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse: P264 Vask eksponerede områder grun-
digt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjen-
beskyttelse.
Reaktion: P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: 
Vask med rigeligt vand. P305 + P351 + P338 VED KON-
TAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning. P391 Udslip opsamles.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Kobber 70
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Afhjælper og forebygger effektivt kobbermangel i enhver afgrøde. 
Specialformulering med et meget højt indhold af umiddelbart plante-
tilgængeligt kobber og svovl. 
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

Cu 70,00 6,00

S 35,00 3,02

Vf 1,18 1,18

pH 3,81 3,81
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BioNutria Magnesium 50 er et tilladt ikke- 
økologisk produkt, der kan anvendes i øko-
logisk jordbrugsproduktion i overensstem-
melse med EU-forordning 848/2018.
 
BioNutria Magnesium 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 
 ansvar for effekten af blandinger, men 
 garanterer alene for kvaliteten og ind-
holdet af BioNutria Magnesium 50.

DOSERING
BioNutria Magnesium 50 anvendes efter 
 behov. Vejledende mængde er 20 l/ha/
behandling.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager 
os ansvar for blanding med andre gødnin-
ger eller med pesticider. 

UDBRINGNING
BioNutria Magnesium 50 udbringes i en 
vandmængde på 100-200 l/ha. 
Da produktet optages gennem bladene er 
det en fordel med et godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Magnesium 50 skal op bevares 
frostfrit og opbevares utilgængeligt for 
børn. Ved håndtering skal bæres beskyt-
telseshandsker og øjenbeskyttelse.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Magnesium 50
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret på basis af umiddelbart 
plantetilgængeligt magnesium. Indeholder desuden svovl.
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

Mg 51,20 4,20

S 66,00 5,49

Vf 1,22 1,22

pH 6,92 6,92
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Bionutria Jern 75 er et tilladt ikke- 
økologisk produkt, der kan anvendes i øko-
logisk jordbrugsproduktion i overensstem-
melse med EU-forordning 848/2018.

ANVENDELSE
Bionutria Jern 75 er fremstillet af de bed-
ste og mest planteoptagelige råvarer, der 
hurtigt og effektivt afhjælper jernmangel 
i planterne.

DOSERING
Vejledende dosering er 1-1,5 ltr pr ha. 
Behandlingen kan med fordel gentages 
2-5 gange i sæsonen.
Behandling med Bionutria Jern 75 er mest 
nødvendig i spinat, blomster, frugt og 
bær, men da jern er med til at øge sukker-
indholdet og farven på afgrøden, kan den 
med fordel anvendes i andre afgrøder.
Vi påtager os ikke ansvar for blanding 
med andre gødninger eller med pestici-
der. Inden blanding anbefales det at lave 
en prøveblanding.
BioNutria Danmark påtager sig intet 
 ansvar for effekten af blandinger, men 
garanterer alene for indholdet af Bionu-
tria Jern 75.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Bionutria Jern 75 skal opbevares frostfri 
og utilgængeligt for børn. Ved håndte-
ring skal bæres beskyttelseshandsker og 
øjenbeskyttelse.

ADVARSEL
H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager al-
vorlig øjenirritation.
Generelt: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Forebyggelse: P280 Bær beskyttelseshandsker/øjen-
beskyttelse.
Reaktion: P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: 
Vask med rigeligt vand og sæbe. P305 + P351 + P338 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand 
i flere minutter. Fjern ventuelle kontaktlinser, hvis 
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313. 
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Jern 75
Højkoncentreret jerngødning.
Afhjælper og forebygger effektivt jernmangel i alle afgrøder. 
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt %

Fe 75,00 6,50

Vf 1,20 1,20

pH 1,63 1,63
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BioNutria Mo 120 er et tilladt ikke- 
økologisk produkt, der kan anvendes i øko-
logisk jordbrugsproduktion i overensstem-
melse med EU-forordning 848/2018.
BioNutria Mo 120 afhjælper effektivt 
molybdænmangel i alle afgrøder. BioNutria 
Mo 120 er en højkoncentreret molybdæn-
gødning fremstillet af de bedste råvarer.

ANVENDELSE
BioNutria Mo 120 afhjælper effektivt 
molybdænmangel i alle afgrøder. BioNutria 
Mo 120 er en højkoncentreret molybdæn-
gødning fremstillet af de bedste råvarer. 

DOSERING 
Vejledende dosering er maximalt 0,1 L/ha 
pr. ha, der eventuelt gentages ved kraftig 
mangel og i molybdænkrævende afgrøder 
som raps og bælgplanter. 
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 an-
svar for effekten af blandinger, men ga-
ranterer alene for indholdet af BioNutria 
Mo 120.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Mo 120, skal opbevares frostfri 
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering 
skal bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Mo 120
Højkoncentreret molybdængødning. 
Afhjælper og forebygger effektivt molybdænmangel i alle afgrøder. 
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DEKLARATION

Gr. pr. ltr. Vægt i%

Mo 119,00 9,50

Vf 1,23 1,23

pH 8,59 8,59

 

Vi er altid klar med sparring og rådgivning om næ rings stoffer til dine afgrøder 
og kommer gerne ud på besøg i din  erfagruppe. 

Du finder Agroteamets  kontaktoplysninger på bionutria.dk
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BioNutria Mangan 170 S er et tilladt ik-
ke-økologisk produkt, der kan anvendes i 
økologisk jordbrugsproduktion i overens-
stemmelse med EU-forordning 848/2018. 

BLANDINGER
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar 
for effekten af blandinger, men garanterer 
alene for kvaliteten og indholdet af Bio-
Nutria Mangan 170 S.
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. 

DOSERING
BioNutria Mangan 170 S anvendes efter 
behov. Vejledende anvendes 2-4 l/ha. 
Behandlingen gentages om nødvendigt.

UDBRINGNING
BioNutria Mangan 170 S udbringes i en 
vandmængde på 50-200 l/ha. 
Da produktet optages gennem 
bladene er det vigtigt med et 
godt plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioNutria Mangan 170 S skal opbevares 
frostfrit og utilgængeligt for børn. Ved 
håndtering skal bæres beskyttelseshand-
sker og øjenbeskyttelse.

FARE
Indeholder: Mangan sulfat (monohydrat) <40 %. Forår-
sager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på 
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspone-
ring ved indånding. Giftig for vandlevende organismer, 
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Indånd ikke tåge/damp/spray. Undgå udledning 
til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelses-
tøj/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere 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 bortskaffes til autoriseret genbrugsstation. 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

 BioNutria Mangan 170 S
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde. En fær-
digformuleret, højkvalitets manganopløsning. Indeholder derudover svovl.
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DEKLARATION
Vandopløselige næringsstoffer

Gr. pr. ltr. Vægt %

Mn 178,04 12,45

S 106,25 7,43

Vf 1,43

pH 4,53

 

Kvalitet koster ikke – det betaler sig!         bionutria.dk

 Sund økologi
 med BioNutria Mangan 170 S
og BioNutria Bor 150 

Som økologisk jordbruger er der gode muligheder for at 
imødegå problemer med manganmangel. Faktisk må 
man tildele op til 1.600 gram ren mangan svarende til 
9,4 l. BioNutria Mangan 170 S pr. hektar, hvis blot man 
har en forudgående konsulenterklæring. 
BioNutria Mangan 170 S er en flydende mangan, formu-
leret som en ægte opløsning, der er godkendt til økologisk 
brug efter retnings linjerne i EU-forordning nr. 848/2018.
Mangan bevæger sig langsomt i planterne, og det er der-
for  meget vigtigt, at mangan tilføres flere gange i vækst-
sæsonen. Dermed undgås manganmangel på både de 
gamle og nye blade.  

Anbefalet dosis er 2-4 l./
ha/behandling, der genta-
ges efter  behov. 
BioNutria Mangan 170 S er 
effektiv, nem at håndtere og giver en 
hurtig og sikker effekt.

Flydende bor til økologisk jordbrug 
BioNutria Bor 150 er en flydende boropløsning formul-
eret som en suspension. BioNutria Bor 150 er godkendt 
til økologisk jordbrugsproduktion efter retnings linjerne i 
EU-forordning nr. 848/2018. 
Der må anvendes op til 10 l. pr. hektar pr. år, som udbrin-
ges i gentagne doseringer af 2-3 l./ha, der udbringes i en 
væskemængde på 100-200 l./ha. 
En flydende, effektiv og letoptagelig boropløsning til øko-
logiske afgrøder fremstillet af de absolut bedste råvarer.  
Den er nem at håndtere, og kvaliteten er uovertruffen.
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BioNutria Bor 150 er et tilladt ikke- økologisk 
produkt, der kan anvendes i økologisk jord-
brugsproduktion i overensstemmelse med 
EU-forordning 848/2018. 

BioNutria Bor 150 kan med stor fordel 
blandes med et produkt fra BioCrop se-
rien. Hvis der er behov for mangan, an-
befaler vi,  BioMangan 170 NSP på grund 
af gødningens naturligt meget lave pH. 
Dermed er det muligt at udbringe både 
bor og mangan 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. 

BioNutria Danmark påtager sig intet an-
svar for effekten af blandinger, men ga-
ranterer alene for indholdet af BioNutria 
Bor 150.

DOSERING
BioNutria Bor 150 anvendes efter behov. 
Vejledende anvendes 1-3 l/ha.

UDBRINGNING
BioNutria Bor 150 udbringes i en væske-
mængde på 100-200 l/ha.

BLANDINGSRÆKKEFØLGE
1. Vand
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioNutria Bor 150

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
BioNutria Bor 150 skal opbevares frost-
frit og utilgængeligt for børn. Ved hånd-
tering skal bæres beskyttelseshandsker 
og øjenbeskyttelse. Åndedrætsværn bæ-
res ved ved sprøjtning uden tilstrækkelig 
udsugning

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

BioNutria Bor 150
Fremstillet af de absolut bedste råvarer der er tilladt til økologisk brug. 
Flydende boropløsning, som er beregnet til alle afgrøder. 
Mikronæringsstofgødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).
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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.

Ulrik Høegh og hans far Arne omlagde landbruget til øko-
logi i 2015/2016. På bedriften dyrkes sukkerroer, vårhve-
de, havre, ærter, vinterraps, hestebønner og sæddodder.
”Den største udfordring ved omlægningen har været, at 
holde udbytterne   især i kornafgrøderne. Jorden er en god 
lerjord med et højt reaktionstal, og det giver problemer 
med flere mikro næringsstoffer.
Vi har brugt BioNutrias produkter i  flere år. Det er BioNu-
tria Mangan 170 S og BioNutria Bor 150. I år lavede vi et 
sprøjte vindue i vårhveden. Der var helt klart en forskel på 
udbytte og vækst, selv om det er noget sværere at holde 
jorden i en god balance ved økologisk drift.
Det er svært at finde godkendte og håndterbare mikro-
næringsstoffer til økologisk brug, men produkterne fra 
BioNutria er stabile og lette at håndtere. Vi bruger produk-
terne efter rådgivning fra vores lokale økologi konsulent, og 

vi  tager bladprøver, 
deranal y seres hos 
 NovaCropControl i 
 Holland. Analyserne 
bruger vi til at ju stere 
tilførsel og på sigt vil 
en bedre balance ind-
træde.”
I vinterrapsen blev der udlagt lucerne, for at have en af-
grøde til at samle kvælstof samt opnå en bedre jordstruk-
tur, da lucerne har et meget dybt  rodnet. Der lægges stor 
vægt på sædskiftet, både for at reducere ukrudtstrykket 
og mindske sygdomme.
Ulrik Høegh, Stinelund, Sakskøbing
På Stinelund dyrkes 70 ha økologisk landbrug  med  sukkerroer, vårhvede, 
havre, ærter, vinterraps, hestebønner og  sæddodder. Der dyrkes desuden 
juletræer og vin samt en bestand af Galloway kødkvæg.

Stabile håndterbare produkter 


