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L A N D B R U G

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 mod standskraft over sygdomme, 

en bedre kon kurrenceevne overfor ukrudt samt 
en forbedret tørkeresistens og vinterfasthed. 

Når naturen og videnskaben går hånd i hånd.
Markedets mest planteoptagelige næringsstoffer.

             

L A N D B R U G  ∙  G O L F  ∙  H A V E N
P A R K  &  S T A D I O N



Forsøg 3:  pH i vand. 
Bio pH Control og/eller Bio Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat øger 
plantens evne til at op
tage aktivstoffet gly
phosat, men har, som 
det ses i tabellen, stort 
set ingen  effekt på van
dets pH. 
I forsøget er der pr. 100 
ltr. vand tilsat 0,15 ltr. 
Bio pH Control og 2 ltr. 
Bio Ammoniumsulfat.

Bio pH Control
ltr. /100 ltr. vand

Ammoniumsulfat ltr. /100 ltr. vand
0,0 1,5 2,0

0,00 8,1 7,5 7,4
0,05 5,9 6,1 6,1
0,10 4,7 4,7 4,7
0,15 2,4 2,9 3,0
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Hvem er BioNutria?
BioNutria er en dansk virksomhed, der har specialiseret 
sig i økonomi- og miljøoptimerende produkter og kon-
cepter inden for flydende gødninger, mikronæringsstof-
fer og additiver.
Vi udvikler, producerer og leverer flydende gødnin-
ger, mikronæringsstoffer og additiver til landbruget, 
golf baner, stadions samt det private marked. Vi har 
et stærkt brand og en enkel forretningsform, hvor vi 
priori terer handel direkte fra fabrik til vores kunder. 
Vores mikronæringsstoffer er udelukkende sammensat 
af råvarer, der anbefales af Danmarks førende forskere. 
Derudover er der tilsat additiver, der sikrer en hurtig og 
effektiv optagelse af næringsstofferne i planterne.
Vores salg af mikronæringsstoffer og additiver til land-
bruget er i meget stor vækst – både i Danmark og i 
udlandet. Vores produkter sælges i flere end ti lande, 
og med virkning fra 2022 markedsføres hele produkt-
serien også til landbruget i Sverige. 

Supereffektive additiver, der kan reducere 
pesticidforbruget med 30-50 % 
Vores additiver er et kapitel helt for sig selv, især Bio 
pH Control, der anvendes til at justere pH-værdien i 
sprøjte væsken. Bio pH Control er et helt unikt produkt, 
sammensat af fire aktivstoffer, der ved en pH-sænk-
ning af sprøjtevæsken neutraliserer den skadelige 
 effekt af calciumcarbonat og magnesiumcarbonat og 
dermed øger nyttevirkningen af en lang række pesti-
cider. 
Man kan i områder med hårdt vand ofte reducere 
pesticidfor bruget med 30-50 %, når man tilsætter Bio 
pH Control til sprøjtevæsken. Et helt nyt forsøg med 
tilsætning af vores additiver Bio pH Control og Bio 
Ammonium sulfat til glyphosat viser med al ønskelig 
 tydelighed, hvor  effektive produkterne er (se resulta-
terne på side 3).
Tilsætning af Bio pH Control til sprøjtevæsken giver 
flere meget håndgribelige fordele. For det første bliver 
sprøjten fuldstændig ren, og så er det slut med dyse-
stop – også når man sprøjter med bor.

TRIPLEX – en revolution inden for dyrkning af korn
TRIPLEX-strategi anvendes nu på mange bedrifter, og 
strategien får stadig flere tilhængere. Konceptet er 
en meget effektiv forsikring mod mangel på mikro-
næringsstoffer og sporstoffer. Der opnås ofte mer-
udbytte af korn i størrelsesordenen 200-1000 kg/ha. 
Samtidig bliver kornafgrøderne langt mere stråstive. 
Vi forventer, at næste skridt er, at man ved at anven-
de TRIPLEX-strategien sandsynligvis kan reducere eller 
måske helt undgå brug af vækstregulering.

Kravgodkendte produkter
Vi har flydende mangan og flydende bor, der kan anven-
des af økologer. Vi forventer at være klar med endnu 
flere produkter, inden vi når foråret. Så uanset om du 
arbejder med konventionelt eller økologisk landbrug, 
har vi produkterne, der kan være med til at sikre et 
 bedre udbytte og en højere kvalitet på afgrøderne.

Rådgivning og salg
Vi prioriterer den personlige kontakt til vores kunder. 
Vores salgs- og rådgivningsmedarbejdere er alle højt-
kvalificerede og har stor erfaring med praktisk land-
brug samt en stærk faglig baggrund med uddannelser 
som agronom, agrarøkonom eller jordbrugsteknolog. 
Vil du vide mere om vores produkter og deres anven-
delse – under netop dine forhold – er vores medarbej-
dere i Agroteamet altid klar til at komme ud til dig for 
at demonstrere effekten. Kontakt dem gerne, så I sam-
men kan finde de løsninger, der passer specifikt til dine 
forhold. Du får en bedre økonomi i markbruget og kan 
samtidig reducere forbruget af pesticider og dermed 
gøre miljøet en stor tjeneste.
Med garanti.

Vi ser frem til et rigtig spændende år samt til at møde 
både nuværende og nye kunder i Danmark og håber, at 
kataloget vil inspirere dig.

Rigtig god fornøjelse!
Ove Andersen

Velkommen til en verden af
mikronæringsstoffer

og additiver der gør en forskel
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Nyeste forsøgsresultater
med glyphosat tilsat markedets stærkeste additiver
Bio pH Control og Bio Ammoniumsulfat

Forsøg 1: Bio pH Control og Bio Ammoniumsulfat 
sammen med glyphosat i etableret rødsvingel
 

1)  Glyphosat 360 g/ltr. 
2)  pH sænket til 3,1 
3)  Bio Ammoniumsulfat 2 ltr./ha sænker ikke pH.

Forsøg 2: Bio pH Control og Bio Ammoniumsulfat 
sammen med glyphosat i spildraps

1)  Glyphosat 360 g/ltr. 
2)  pH sænket til 3,1 
3)  Bio Ammoniumsulfat 2 ltr./ha sænker ikke pH.

Behandling/Dosering  (20 dage efter behandling) Effekt i %

Glyphosat1 3 ltr.  
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

90

Glyphosat1 1,5 ltr.  
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

90

Glyphosat1 0,75 ltr. 
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

80

Glyphosat1 3 ltr. 80

Glyphosat1 1,5 ltr. 75

Glyphosat1 0,75 ltr.  65

Behandling/Dosering  (6 dage efter behandling) Effekt i %

Glyphosat1 3 ltr.  
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

99

Glyphosat1 1,5 ltr.  
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

99

Glyphosat1 0,75 ltr. 
+ Bio pH Control + Bio Ammoniumsulfat

95

Glyphosat1 3 ltr. 85

Glyphosat1 1,5 ltr. 80

Glyphosat1 0,75 ltr.  70

I rødsvingel opnås samme effekt med 0,75 ltr. glyphosat – når additiverne Bio pH Control 
og Bio  Ammoniumsulfat er tilsat – som med 3 ltr. glyphosat uden additiver. 

I spildraps opnås en højere effekt med 0,75 ltr. glyphosat – når additiverne Bio pH Control 
og Bio  Ammoniumsulfat er tilsat – end med 3 ltr. glyphosat uden additiver.

Nu er det blot op til den enkelte at vurdere og beslutte 
hvilken mængde glyphosat, der fremover skal anvendes på bedriften.
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De tre forsøg er udført af AgroLab, som er markeds
leder  inden for agraranalyse. De tilbyder hele spek
tret af uvildige  undersøgelser, fra jordbund til foder 
og gødning. AgroLab  bruger  høj effektive processer, 
har stor kapacitet, mange kompe tancer og leverer 
valide, veldokumenterede  resultater.



BioCrop OptiXL

Specialformulering tilpasset kornafgrødernes behov.

Total N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 21,93 21,93 74,18 25,80 38,70 1,29 1,29 2,58 12,90 0,013

Vægt 
procent 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,01 1,29 2,70

BioCrop OptiML 

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

Total N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 20,06 20,06 37,64 11,80 17,70 1,18 2,36 2,12 11,80 0,012

Vægt 
procent 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,20 0,18 1,00 0,01 1,18 2,50

BioCrop PotatoP

Specialformulering til kartofler. Højt indhold af zink og fosfor.

Total N CO(NH2)2 P S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 20,91 20,91 15,38 47,36 12,30 24,60 1,23 2,46 1,11 12,30 0,012

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 3,85 1,00 2,00 0,10 0,20 0,09 1,00 0,01 1,23 1,66

Total N CO(NH2)2 NH4 S Vf pH

Vægt 
procent 15,00 12,90 2,10 2,40 1,14 5,94

Bio NS 152 
Er en flydende pH optimeret bladgødning.

P Vf pH

Vægt 
procent 11,00 1,32 0,99

Bio P11 
Startgødning til kartofler og majs. Ren fos-
forgødning til brug ved lægning. Kan iblandes 
 bejdsemidler. Kræver udstyr, der tåler gødning 
med lav pH.

Total N CO(NH2)2 P Vf pH

Vægt 
procent 5,00 5,00 8,00 1,19 1,51

Bio NP 58 
Flydende startgødning til kartofler og majs. 
Prøveblanding anbefales før blanding med 
flydende bejdsemiddel. Kræver udstyr, der tåler 
gødning med lav pH.

BioCrop OptiP 

Specialformulering til kornafgrøder. Højt indhold af fosfor. 

Total N CO(NH2)2 P S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 22,44 22,44 16,50 75,24 26,40 39,60 1,32 1,32 2,64 13,20 0,013

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 5,70 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,01 1,32 1,77

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

K Vf pH

g./l.  100,80 

Vægt 
procent 9,00 1,12 6,50

BioMangan 170 NSP

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

Total N CO(NH2)2 P S Mn Vf pH

g./l. 24,82 24,82 18,25 104,97 179,58

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 7,19 12,30  1,46 0,46

S Mn Vf pH

g./l. 106,25 178,04

Vægt 
procent 7,43 12,45 1,43 4,53

BioMangan 170 SECO

Markedets eneste flydende manganprodukt til anvendelse 
i økologiske afgrøder. Nem håndtering uden sundheds risici. 
Godkendt til økologisk jordbrug.

Total N CO(NH2)2 S Mn Vf pH

g./l. 24,31 24,31 106,25 178,04

Vægt 
procent 1,70 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

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

Total N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

g./l. 20,06 20,06 35,64 70,80

Vægt 
procent 1,70 1,70 3,02 6,00 1,18 3,21

BioKobber 70
Afhjælper og forebygger effektivt kobber-
mangel i enhver afgrøde. Specialformulering 
med et meget højt indhold af umiddelbart 
plantetilgængeligt kobber og svovl. 

Total N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

g./l. 21,25 21,25 68,63 52,13

Vægt 
procent 1,70 1,70 5,49 4,17 1,25 5,32

BioMagnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret på basis 
af umiddelbart plantetilgængeligt magnesium. Indeholder 
desuden svovl.  

N S Vf pH

Vægt 
procent 8,20 9,30 1,23 6,20

Bio Ammoniumsulfat
Bio Ammoniumsulfat med spredeklæbe-
middel har i flere år været brugt til at øge 
effekten af glyphosat, MCPA og visse vækst-
reguleringsmidler mm. Landsforsøg har do-
kumenteret en effektforøgelse af glyphosat 
og MCPA på op til 30 %.

B Vf pH

g./l. 150

Vægt 
procent 11,03 1,36 8,10

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 jordbrug.

Bio pH Control
Bio pH Control er unikt produkt sammensat 
af ikke mindre end 4 aktivstoffer. Produktet 
løser enkelt, økonomisk og uhyre effektivt 
problemer med hårdt vand. Planteop tagelsen 
af pesticider og mikronærings stoffer øges til 
et uset højt niveau, der giver mulighed for en 
reduktion af pesticidmængden med 30-50 %.

Vf pH

Vægt 
procent 1,23 0,37

Se Vf pH

g./l. 5,00

Vægt 
procent 0,45 1,11 10,78

BioSelen 5
En højkvalitets selenopløsning der øger græs-
sets selenindhold, og dermed modvirker se-
lenmangel hos græsædende dyr effektivt.

Total N Zn VF pH

g./l. 24,00 115,00

Vægt 
procent 1,67 7,99 1,44 5,68

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

Total N Mo VF pH

g./l. 20,66 122,85

Vægt 
procent 1,64 9,75 1,26 1,03 

BioMo 120
Højkoncentreret molybdængødning. Afhjælp-
er og forebygger effektivt molybdænmangel i 
alle afgrøder.

Total N P VF pH

Vægt 
procent 5,04 10,00 1,24 1,62

Bio NPBoost

Fosforboost til brug i voksende afgrøder. Afh-
jælper og forebygger effek tivt fosformangel i alle 
afgrøder.

Produkt oversigt

Markedets 
mest planteop
tagelige mikro-
næringsstoffer
Alle BioNutrias produkter er 
formu leret som ægte opløs-
ninger med en lav pH-værdi. 

Opløsningerne er derfor me-
get stabile, og selv om de står 
gennem  længere tid, krystal-
liserer og bundfælder de ikke. 

Har du 
hårdt vand?
Ved at kombinere Bio Am-
moniumsulfat og Bio pH 
Control er der i forsøg ud-
ført i 2021 dokumenteret 
en effektforøgelse på 75 % 
af glyphosaten (360 g vare). 
Se forsøget side 3.

Sprede -
klæbemiddel
For at optimere både optagel-
sen og effekten af de tilførte 
næringsstoffer indeholder alle 
BioNutrias mikronærings stof -
fer mindst 2 additiver og altid 
spredeklæbe middel. 
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Additiver

Specialgødning 
til dit behov 
Du og din planteavlskonsu
lent laver en gødningsplan, 
og vi producerer gødninger
ne, der passer til netop dit 
behov. 
Vi har stor erfaring med 
at formulere mikro og 
makro gødninger tilpasset 
dine  øns ker og behov. 
I et tæt samarbejde finder 
vi den optimale løsning.

DEN
OPTIMALE
LØSNING 

LAND- 
MANDEN

BIONUTRIA
DANMARK

PLANTEAVLS- 
KONSULENTEN
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Sådan bruger du 
BioNutrias  mikro-
næringsstoffer
Vores produkter anvendes 
som forsikring mod mangel på 
mikronæringsstoffer. 

Vores generelle anbefaling 
er at anvende 2-3 l. BioCrop 
 OptiXL og 1-2 l. BioMangan i 
alle  afgrøder 3-6 gange i løbet 
af vækst sæsonen.

I kornafgrøderne har Bio-
Nutrias TRIPLEX strategi givet 
flotte af grøder og gode mer-
udbytter. 

Derfor er TRIPLEX strate-
gien nu flettet ind i vores 
standardan befalinger for korn, 
hvor vi både i vintersæd og 
vårsæd anbefaler en TRI PLEX 
behandlingen en gang i st. 32-
39. 

Læs mere om BioNutrias 
TRIPLEX strategi, samt er-
faringerne med denne på side 
10-11. 

KORN – vintersæd BioMangan l  /ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Oktober: st. 1214 2 

November: st. 1421 1 2 

Tidligt forår: st. 2530 2 2 

April: st. 3132 1 3 

Maj: st. 3239 Triplex strategi 1 1 3 

Juni: st. 5159 3 

KARTOFLER BioMangan l/ha BioCrop PotatoP l/ha Bio NS 152 l/ha

3 uger efter fremspiring 1,5 3 

I den 1. svampesprøjtning 1,5  3 
I de følgende 45 
svampesprøjtninger 3 

Ved behov for sengødskning 
(gentages evt.) 45

RAPS – vinterraps BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Efterår: st. 16 2 1 2 

Tidligt forår: st. 19 1 2 2 

April: st. 30 1 1 3 

Maj: st. 5057 3 

KORN – vårsæd BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

April: st. 1421 2 2 

Maj: st. 3132 1 2 

Maj: st. 3239 Triplex strategi 1 1 3 

Juni: st. 5159 2 

SUKKERROER BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Maj: st. 1215 2 2 2 

Juni: st. 30 2 2 2 

Juli: st. 48 2 

August: st. 48 2 

Anbefalede produkter 
og mængder i afgrøderne.

RAPS – vårraps BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

April: st. 16 2 1 2 

Maj: st. 19 1 2 2 

Maj: st. 30 2 

Juni: st. 5057 2 

MAJS BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiML l/ha

Maj: st. 1516 2 2 3 

Juni: st. 34 2 2 3 

Juli: st. 53 3 

Emballagestørrelser 
og levering
Vi leverer direkte til døren. Du 
kan frit sammensætte både 
hel- og halvpaller med de for-
skellige produkter, så det pas-
ser præcist til dit behov. 

Hel palle:   87 x 10 l dunke
Halv palle: 44 x 10 l dunke 
Skal det være helt billigt, le-
verer vi også vore produkter i 
contai nere på 500 og 1.000 l.

OBS! 
Bestiller du over 440 l, le verer 
vi kvit og frit i hele Danmark. 

Tillæg til ikke brofaste øer kan 
forekomme.

  Du kan altid se
de aktuelle priser 

på vores hjemmeside

bionutria.dk
Prislisten opdateres 

ved behov.

 Bestilling og distribution
Vi har gjort det endnu lettere at bestille vores produkter. Her og nu 
kan du – som sædvanligt – bestille vores produkter ved en af følgen-
de kontaktpersoner: 

Webshop
På vores webshop www.bionutria.dk kan du gå ind og bestille dine 
 produkter online 24 timer i døgnet. 
Du sammensætter selv pallen, efter dine ønsker og med netop de 
produkter, du har behov for. 
Bestiller du over 440 l, leverer vi kvit og frit i Danmark.
LEVERINGSTID: 12 arbejdsdage 

Mød os i marken 
Vi giver faglige inputs til rigtig mange erfagrupper og holder ind læg 
på møder i landboforeninger, avlerforeninger og lignende.  Ønsker I et 
indlæg om mangan, mikronæring og additiver, kommer vi også gerne 
ud til jer. Ring til en af ovenstående – så vil vi sammensætte et fagligt 
indlæg tilpasset jeres ønsker. 
Vi kommer også gerne ud på mark besøg hos den enkelte landmand 
og tager en snak om gødnings- og  mikronæringsstrategi. Denne ser-
vice er 100 % gratis og rummer ingen købsforpligtelse.

Jens Erik Pust Mobil:  +45 2880 9086     Mail:  pust@bionutria.dk
Ivan Brendstrup Mobil:  +45 2712 6986     Mail:  ivan.brendstrup@bionutria.dk
Karin Fabricius Mobil:  +45 4037 9086     Mail:  fabricius@bionutria.dk
Emil B Andersen Mobil:  +45 2880 9087     Mail:  eba@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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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

Har du hårdt vand, anbefaler vi, for at forbedre optagelsen af både 
mikronæringsstoffer og pesticider, at der altid tilsættes 0,1-0,3 l. Bio 
pH Control pr. 100 l. vand. 
Alternativt kan du vælge BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP. 
Kontakt vores Agroteam for yderligere oplysninger.
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Bio pH Control
Har du problemer med hårdt vand og højt pH i sprøjtevæsken 
– så er Bio pH Control løsningen, og kan ofte reducere  tilførs-
len af pesticider med 30 - 40 %. Det er efterhånden velkendt, 
at visse plantebeskyttelsesmidler er meget ustabile ved pH 
over 8, det gælder især roe midler og skadedyrsmidler. 
Derfor gælder det generelt om at have en pH-værdi mellem 5 
og 5,5 i sprøjtevæsken og en pH-værdi på under 3 ved visse 
midler.
Bio pH Control er markedets absolut billigste produkt til 
sænkning af pH i sprøjtevæsken. Brug 0,1 - 0,3 l. pr. 100 l. 
vand og du vil opleve markant bedre blandbarhed og stabili-
tet i din sprøjtevæske.  
Den præcise dosis afhænger af dit vands hårdhed og pH 
værdi.  
Ønsker du at kunne måle pH værdien i en  given blanding, an-
befaler vi, at man indkøber en profes sionel pH-måler. 
Bio pH Control er også det helt rig tige additiv ved blanding 
med bor, da bor har høj pH værdi, 
og derfor  hæver pH i sprøjte-
væsken. 

Husk at BioMangan 170 
NSP, BioCrop OptiP og 
BioCrop  PotatoP  indeholder 
pH Control som standard.

Sikker virkning
af dine sprøjtemidler

Overraskende god effekt
Henrik driver 180 ha planteavl med 
 hovedfokus på græsfrø. 
 ”I foråret 2021 begyndte jeg –  efter 
anbefaling fra en kollega – at an
vende Bio pH Control og obser
verede hurtigt, at den hvide hinde 
som sad indvendig i sprøjten for
svandt efter de første kørsler. 
I Rødsvingel lavede vi et sprøjtevindue i 
tre etaper. Et helt uden vækstregulering. 
Et med første vækstregulering (1,25 l CCC 
+ 0,4 modus og Bio pH Control). Resten 
af marken fik også den anden vækst
regulering (0,6 l Quadro + Bio pH Control). 
Det er min erfaring, at vi ofte ser en ringe 
effekt i frøgræsset, men her i 2021 har 
effekten været optimal, og det skyldes 
helt sikkert tilsætningen af Bio pH Con
trol. Råvaremængden i vores engrap
græs var på 1.800 kg/ha, og i rødsving
len høstede vi 2.300 kg/ha, så vi er godt 
tilfredse.
Vi sår vores Maltbyg på dobbelt række
afstand, når der er udlæg i markerne. Det 
er min erfaring, at når der er sået med 
dobbelt rækkeafstand, ligger vårbyggen 
sig nemmere ned, og netop derfor er jeg 
altid meget opmærksom på vækstregu
leringen. 
I den første svampesprøjtning, som blev 
kørt 7. juni, blev der tilsat 0,2 l Quadro og 
Bio pH Control. I anden svampesprøjt
ning, undlod vi Cerone grundet de høje 
temperaturer, der var sidst i juni. 
På trods af den manglende Cerone be
handling, stod kornet perfekt op til høst, 
og der var ingen aksnedknækning. Deri
mod var byggen gået i leje i det sprøjte
vindue, som ikke blev behandlet den 7. 
juni. 
Alt i alt, har vi haft en overraskende god 
effekt af brugen af Bio pH Control, og vi 
vil fremover også bruge BioMangan 170 
NSP og Bio Ammoniumsulfat.”
Henrik Nordgaard Hansen, Nordgaard, Næstved
Henrik Nordgaard Hansen er tidligere minkavler på den vel
holdte ejendom ”Nordgaard” og driver i dag 180 ha plante
avl med fokus på græsfrø: rødsvingel, engrapgræs, rajgræs 
og derudover hvede, maltbyg og nogle år sukkerroer.

Kend 
dit vands pH

Vores kunder kan købe en
professionel pHtester hos 
BuhlBønsøe til nedsat pris. 
Ring til os og hør mere om 

denne fordelagtige 
aftale.

Helt fantastisk
blandbarhed 
Blandbarhed er et af de emner, vi får mange spørgsmål til. Generelt er 
vore produkter meget blandbare og kan uden problemer glide ind i de 
planlagte sprøjtninger. Der er dog grænser for, hvor mange og hvilke 
komponenter man kan blande. Hårdheden af dit vand betyder også 
en del for blandbarheden. Derfor anfører vi vore råd om blanding her:
•    Følg altid vor anvisning for blanderækkefølge – den findes på  

 www.bionutria.dk
•   Bor og mangan i samme sprøjtning kræver pH-sænkning.
•    Bland aldrig med mere end to plantebeskyttelses midler.
•    Lav en testblanding i glas eller spand hvis du er tvivl.
•    Hav rigeligt vand i sprøjten før blanding.
•    Bland under omrøring og udbring umiddelbart efter opblanding. 
•    Lav en fast rutine for vedligehold og rensning af sprøj ten 

og dens filtre.
•    Brug kobberprodukter målrettet.

Vi henviser til vor hjemmeside, hvor du kan finde 
blandetest og yder ligere anvisning for blandinger. 

Nem 
håndtering

BioNutrias produkter er 
lette at håndtere, har stor 

blandbarhed og kræver der-
for ikke ekstra sprøjtninger 

– en helt klar fordel.” 
Erik Hjort og Jakob Hjort, 

Tustrup, Skørping 

Hårdt vand?
Bio pH Control løser effektivt 
 problemer med hårdt vand.

Tilsæt 0,1-0,3 l. Bio pH Control pr. 
100 l vand. Vore manganproduk-
ter og mikronæringsblandinger 
kan fås med indbygget pH-kon-
trol, der øger blandbarheden og 
imødegår negative virkninger af 
hårdt vand. 
BioCrop PotatoP, BioCrop  OptiP 
og Bio Mangan 170 NSP indehol-
der Bio pH Control som stan-
dard.

Optimeret
bekæmpelse

”Med Bio pH Control er det 
lykkedes os at optimere vores 

svampe- og ukrudtssprøjt-
ninger. Hvilket giver os et 

lavere forbrug samt en 
stor besparelse.”

Jeff Madsen, Priorskov og 
Fuglsang Godser, Lolland 

Større og 
sikker effekt

”Vi har en større og sikker 
effekt når glyphosat sprøjt

ningerne er tilsat Bio pH Con 
 trol og Ammoniumsulfat.”

Jens-Jørgen Maarup, 
Majbølgård, Sydalss
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BioNutria TRIPLEX strategi består 
af 1 l. BioBor 150ECO, 1 l. Bio-
Mangan 180 NS/170 NSP og 
3 l. BioCrop OptiXL pr. ha til-
delt på én gang i kornets 
strækningsfase. 
Tildelingen kan ske i for-
bindelse med svampe- 
eller ukrudtssprøjtning, så 
der er ikke ekstra kørsels-
omkostninger forbundet med 
behandlingen. 
Resultaterne er imponerende. De viser væsentlige forbed-
ringer: 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 endnu større  fokus på konceptet 
fremover.

BioNutria TRIPLEX
– en revolution 
i korndyrkning

Uden behandling

Med TRIPLEX behandling

  Bionutria.dk  1110  Bionutria.dk

Stærke, sunde og højt-
ydende planter 
Erik og Jakob driver sammen 1.165 ha 
bestående af 575 hektar hvede, 320 
hektar byg, 115 hektar raps og 155 hek-
tar frø. Det er hovedsageligt sønnen 
 Jakob Hjort, der sprøjter på bedriften. 

Erik har brugt BioNutrias produkter 
 siden 2012 og er meget interesseret i 
at dygtiggøre sig indenfor ny viden, og 
praktiserer det for at optimere bedrif-
ten. 

”Vi kører generelt med BioMangan 170 
NSP og BioCrop OptiXL i alle afgrøder. Jeg 
har bemærket, at særligt BioCrop OptiXL 
hurtigt viser synlige resultater på plan-
terne efter tildeling i form af en tydelig 
farveforskel.

Vi er først i år begyndt, at benytte Bio 
pH Control i alle Roundup sprøjtninger, 
og kender endnu ikke den fulde effekt, 
men det tegner godt.

Jeg oplever, at det fremmer effekten be-
tydeligt ved svampe- og vækstregule-
ringssprøjtningerne, når jeg har BioCrop 
OptiXL med. Hvis planterne ikke rigtig 
vil komme i gang, giver tildeling af Bio-
Mangan 170 NSP og BioCrop OptiXL dem 
optimale betingelser – og det virker hver 
gang. 

Vi bruger Bio Bor 150ECO i rapsen, og der 
oplever jeg, at planterne bliver væsent-
lig stærkere, når der tildeles bor i sprøjt-
ningerne.

Jeg er meget tilfreds 
med BioNutrias pro-
dukter. De er let-
te at håndtere i 
praksis og det, at 
de har stor bland-
barhed og derfor 
ikke kræver ekstra 
sprøjtninger, er en 
helt klar fordel.” 
Erik Hjort og Jakob Hjorth, Thustrup, Skørping
Erik og Jakob driver sammen 1.165 ha bestående af 575 
hektar hvede, 320 hektar byg, 115 hektar raps og 155 hek
tar frø.

Billig forsikring mod mangel på 
næringsstoffer – med stor effekt 
Kristian Justesen ejer Mellegaard. Til gården hører 
420 hektar der drives med hvede, vårbyg, havre, raps, 
 hestebønner og frøgræs
”Tidligere oplevede vi, at der var områder i marken, 
der ikke rigtig ville med, pletter der var gule og mistri-
vedes. Ved konsekvent at tilføre Bio Mangan 170 NSP 
og BioCrop OptiXL i raps, hvede, frøgræs og vårbyg, har 
vi opnået ensartede marker. 
I hveden er der også synligt større faneblade. Vores 
frøgræs ser mere sundt ud, det får både bedre farve 
og er mere ensartet. 
Særligt i foråret 2021, hvor der var koldt, og vårbyggen 
ikke rigtig ville i gang, fik vi ikke den ønskede gavn af 
gyllen. Her kunne vi hurtigt se forbedringer ved brug af 
BioCrop OptiXL, fordi vårbyggen blev skudt i gang. 
Når vi benytter 1 liter BioMangan 170 NSP pr. hektar, 
sænker vi ligeledes pH, hvilket vi oplever giver bedre 
 effekt, så midlerne har de bedste betingelser. 
Der er ingen problemer omkring håndtering af produk-
terne. De er nemme at bruge, og har en virkelig god 
blandbarhed. Vi kan blande med alverdens produkter 
uden problemer. 

Vi blander BioBor 150ECO 
med svampemidler uden 
problemer, og bor ple-
jer ellers ikke at kun-
ne blandes med noget, 
uden at give problemer. 
Vi har kørt med BioBor 
150ECO to gange i vores heste-
bønner. Udbyttet i hestebønnerne har været meget 
svingende i området og ligger under middel, men i år 
har vi har høstet over 6 tons/ha. Så tildelingen af Bio-
Bor 150ECO har været til stor gavn. 
I efterårets Roundup sprøjtninger tilsatte vi Bio pH 
Control. Vi kunne se at sprøjtningerne virkede hur-
tigt, og der blev ryddet helt op. På kun to dage var der 
 visuel effekt. 
Jeg syntes, det er rigtig dejligt, at man kan købe Bio-
Nutrias produkter i forskellige mængder – dunke eller 
container – vi bestiller det, vi forventer at skulle bruge i 
løbet af sæsonen, og har derfor ikke en masse på lager 
vinteren over. 
Kristian Justesen, Mellegaard, Løkken
På Mellegaard driver Kristian Justesen 420 hektar med hvede, vårbyg, havre, 
raps, hestebønner og frøgræs



Claus, der har en fortid som driftsleder på en større 
maskinstation, køber sin første ejendom i 2017, og 
forpagtede jorden ud. Året efter begynder han selv at 
drive jorden, og har inden for de sidste år købt flere 
ejendomme, som passer godt ind rent arronderings-
mæssigt. Anders Vestergaard står for den daglige 
drift, i tæt samarbejde med Claus
Der er 707 ha i markplanen, hvoraf er 50 ha forpag-
tet. De 707 ha drives i omdrift med højværdiafgrøder: 
maltbyg, vinterhvede, raps (på kontrakt til vege tabilsk 
olie til McDonald ś). Rajgræs til DLF. Brødrug, gule 
 ærter til konsum og læggekartofler til KMC samt græs 
til slæt og afgræsning. Jorden er overvejende JB 1, og 
der er vanding på en del af arealerne.
”Vi oplevede i foråret 2020 misvækst på en rugmark. 
Vores planteavlskonsulent, Svend Erik Pinstrup fra 
Fjordland, opfordrede os til at kontakte BioNutria. Vi 
behandlede marken med BioCrop OptiP og BioMangan 
170 NSP, og kunne se at marken hurtigt fik en bedre 
kulør og høstede endvidere et fornuftigt udbytte.
Da jeg købte den første ejendom, ville jeg gerne op på 
at dyrke ca 500 ha, for at få en rationel drift. Jeg valgte 
fra starten at integrere brugen af management red-
skaber, og vi bruger i dag FieldSense og Cropmanager, 
samt Farm Tracking.

I opstarten valgte jeg at satse på No Till og arbejdede 
efter principperne i Conservation Agriculture, da jeg er 
meget fascineret af at drive jorden sammen med bio-
logien og ikke imod. Jeg har dog måtte erkende, at vi 
er gået for hurtigt frem, da markernes historik og kon-
dition er meget forskellige. Fremover vil vi køre  efter 
Strip Till princippet, hvor vi laver lidt jordbehandling i 
forbindelse med såning,” fortæller Claus.
Både Claus og Anders er meget enig om, at brugen 
af disse værktøjer er medvirkende årsag til, at de har 
kunnet udvide med den hastighed, som er tilfældet og 
samtidig har kunnet bevare overblikket.
Driftsansvarlig Anders Vestergaard fortsætter: ”Alle 
produkterne fra BioNutria er meget homogene og 
nemme at bruge. I dag pH-regulerer vi alt sprøjtevand 
med Bio pH Control, for at få den optimale udnyttelse 
af de planteværnsmidler, vi anvender.
Vi bruger BioNutrias anbefalinger omkring tilførsel af 
mikronærringsstoffer som en rettesnor. I høståret er 
det især vinterhveden og rugen som kvitterede for 
brugen af mikronærringsstofferne, men vi har dem 
med i alle afgrøder.”
Claus Bo Mørk, JetSport, Viborg
Virksomheden ejes af Claus Bo Mørk. De 707 ha drives sammen med Anders 
Vestergaard, driftansvarlig. De 707 ha dyrkes i omdrift med højværdiafgrø
der: maltbyg, vinterhvede, raps, rajgræs, brødrug, gule ærter, læggekartofler 
samt græs til slet og afgræsning. Til at passe naturarealerne holdes en Gallo
way besætning på 40 stk. moderdyr. Claus driver endvidere trykkerivirksom
heden JetSport i Viborg, som laver tekstiltryk og broderi med 110 ansatte.
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Mikronæring sikrer godt udbytte i højværdiafgrøder

Effektive 
anbefalinger

”Vi bruger BioNutrias anbe-
falinger omkring tilførsel af

mikronærringsstoffer, og har
dem med i alle afgrøder.”

Anders Vestergaard, 
driftansvarlig, JetSport,

Viborg

Hvordan virker 
TRIPLEX strategien ?
Det nye og revolutionerende i BioNutria TRIPLEX strategi er tildeling af 
BioBor 150ECO i kombination med BioMangan 180 NS 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 udnyttes til fulde i Bio-
Nutria TRIPLEX  strategien.

1.  Bor forbedrer stråstyrken og reducerer dermed risikoen for lejesæd. 
Det er især relevant i konceptavl som brødkorn, hvor man er forpligtet 
til at undlade vækstregulering, men det kan også være en billig hjælp 
til den traditionelle vækstregulering 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 blomsteranlæg kan give 
tab selv i velpassede afgrøder på gode jorde.    

3.  Kombinationen af BioBor 150ECO, BioMangan og BioCrop OptiXL  giver 
optimale betingelser for fotosynteseapparatet og sikrer, at intet 
 mikronæringsstof er i underskud.

Stor synlig effekt 
Driftsfællesskabet Fyr
bjerggaard og Maries
minde I/S driver 365 ha, 
med hvidkløver, rødsvin

gen, bakkesvingen, eng
rapgræs, vårbyg, hvede, 

raps, ærter og rug. Jorden er af 
meget blandet bonitet, fra det 
letteste sand til det stiveste ler. 
Søren har været meget skep
tisk over for tilførsel af mikro
nærringsstoffer. Men i starten 
af 2020 valgte han alligevel at 
købe en palletank med BioCrop 
OptiXL, for at afprøve gødningen.
Søren har kørt med BioCrop 
 OptiXL i bl.a. hvede og vinter
raps. Han har i indeværende 
sæson brugt 8 l pr. ha i alt med 
kørsel over 3 gange, og i begge 
afgrøder haft rekord avl. 
”Jeg vil ikke give BioCrop OptiXL 

hele skylden for de gode udbyt
ter, men gødningen har helt sik
kert været medvirkende til dem. 
Jeg oplevede, at vinterrapsen 
stod og så noget ”træls” ud, 
så vi tog BioCrop OptiXL med i 
sprøjten, og et par dage efter 
havde den en langt bedre kulør. 
Der var en kile som intet fik, og 
der så vi en meget tydelig for
skel.
I januar 2021 kørte vi 0,5 l/ha 
reglone ud i engrapgræs, hvor 
der i blandingen var tilsat Bio 
pH Control. Resultatet var rigtig 
godt. Det fortsætter vi helt sik
kert også med – især efter at vi 
kun må køre 0,75 l ud pr ha.”
Søren Wiese, Driftsfællesskabet Fyrbjerg-
gaard og Mariesminde I/S,  Samsø

Driftsfællesskabet ejes af Søren Wiese samt 
en kompagnon og drives af Søren Wiese sam
men med en medarbejder. Der drives 365 ha, 
med hvidkløver, rødsvingen, bakkesvingen, 
eng rapgræs, vårbyg, hvede, raps, ærter og 
rug. Ud over planteavl har de husdyr. Søren 
har får, som ”afpudser” frøgræs markerne, og 
kompagnonen har en besætning af Charolais 
køer.

Bedre kvalitet
”Vi har helt sikkert fået en 
væsentlig bedre kvalitet i 
afgrøderne ved brug af  
BioNutrias produkter.”

Anders og Ejvind Gyldenstjerne, 
Sia Eglat, Letlandt

Stabile 
produkter – gode

resultater
”Vi oplever en større og mere 

stabil effekt, også under 
 mindre optimale forhold.”

Borupgaard I/S ved Peter og 
Flemming Fuglede Jørgensen, 

Løkken
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God forsikring
Jan Skovhøj dyrker 380 ha, sam-
men med sin nabo på Horneland 
sydvestfyn. Jorden dyrkes næsten 
pløjefrit med et sædskifte indehol-
dende majs, vinterraps, vinterbyg, 
vinterhvede, maltbyg og sletgræs. 
Jorden er meget varieret – en god 
morænejord. Arbejdspladsen er 
præget af en fantastisk 360° ud-
sigt, hvor land og vand falder i et. 
Desuden har de tilsammen 6000 
slagtesvin og 150 malkekøer.
”Vi er startet op med BioNutia’s 
produkter her i år. Jeg har  specielt 
hæftet mig ved, at efter at vi er 
startet med at tilsætte Bio pH 
Control, har vi ikke haft nogen 
tilstoppede dysser eller andre til-
stopninger i sprøjten – som ingen 
overhovedet. Jeg er positivt over-
rasket og tilsætter Bio pH Control 
til alle sprøjtninger fra en side af. 
Jeg oplever, at der generelt er en 
større sikkerhed i behandlinger-
ne, efter vi er startet med Bio pH 
Control. Desuden behandler vi 
både vinter- og vårafgrøder med 
BioMangan 170 NSP, det er en sik-
ker og billig løsning, som er let at 
arbejde med.
Vores sædskifter er lige nu præ-
get af problemer med resistens 
rajgræs, men det er tænkt ind, og 
burde være væk om 2-3 år.
Jan Skovhøj, Skovsgaard, Horneland, Fyn
Jan Skovgård dyrker 380 ha, sammen med sin 
nabo. Jorden dyrkes næsten pløjefrit med et sæd
skifte indeholdende: majs, vinterraps, vinterbyg, 
vinterhvede, maltbyg og sletgræs. Jorden er me
get varieret – en god morænejord. Desuden har 
de tilsammen 6000 slagtesvin og 150 malkekøer.

Effektiv forebyggelse af bor- og manganmangel i majs
Mikronæring til majs har nu været afprøvet i landsforsøg i 4 
 sæsoner. I alle 4 afprøvningsår har der været klare merudbytter 
for tildeling af BioBor 150ECO og BioMangan 170 NSP – helt op til 
 imponerende 1.780 fe/ha!

BioBor 150ECO og BioMangan 170 NSP kan 
blandes indbyrdes og med de gængse 
ukrudtsmidler i majs. 

Når du vælger BioNutrias produkter, kan 
du således tilføre både bor og mangan 
uden ekstra udbringningsomkostning.

BioMangan og BioBor 
til  majs på sandjord

Merudbytte for tildeling af BioBor 150ECO og BioMangan 
170 NSP til majs på sandjord. 9 landsforsøg over 4 år. (fe/ha).
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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.

Uden behandling
Med Bio Bor 150ECO 

og BioMangan 170 NSP
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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).
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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.

Optimering af vandets pH 
giver langt bedre effekt 
af planteværn
Vi har besøgt planteavlskonsulent Rasmus Nør-
lem,  Søhøjlandets Regnskabskontor på Nørre-

skov Bakke i Silkeborg. Kontoret dækker området 
fra Mors til Kongeåen, og af kunderne er ca. 85 % 

fra landbruget resten fra øvrige erhverv. Rasmus har 
været på  ”Bakken” i 4 år.  

”Jeg har efterhånden kendt til BioNutria i en del år og har også 
en del kunder, som bruger BioNutrias produkter. Derfor kon-
taktede jeg BioNutria, i forbindelse med et planteavlsmøde 
for vores kunder, for at få et indlæg omkring ”hvad de gik og 
lavede”. 
På mødet fortalte de om Bio pH Control, hvordan det  bruges, 
og hvad produktet kan. De havde vandprøver med fra tre 
 forskellige kunder, som blev testet op mod hinanden. Det var 
virkelig noget af en aha-oplevelse – både for mig men  bestemt 
også for de tilstedeværende kunder. 
Deltagerne har efter mødet, været meget interesserede, 
kommenteret og spurgt ind til, hvordan de selv kunne kom-
me i gang med at optimere effekten af planteværn på deres 
ejendom. 
Efterfølgende har jeg købt en pH-måler, for bedre at kunne 
rådgive mine kunder i at optimere vandkvaliteten og dermed 
også brugen af planteværn. Flere af vores kunder er blevet 
noget overrasket over, hvor ”ringe” deres vand var til brug i 
marksprøjten uden pH-regulering.
Vores kunder er generelt meget tilfredse med den forbedring 
tilsætning af Bio pH Control giver deres sprøjtevand. Der op-
leves bedre  effekt af planteværn, og samtidig kan forbruget af 
disse reduceres væsentligt. 
Jeg underviser kommende sprøjtefører på Jordbrugets Uddan-
nelsesCenter Århus. I forbindelse med undervisningen har jeg 
også fokus på at optimere vandets pH-værdi, i forhold til hvil-
ke planteværn der fyldes i sprøjten. Også her er de  resultater, 
vi kan opnå ved tilsætning af Bio pH Control virkelig interes-
sante – specielt set i forhold til det noget lavere forbrug af 
planteværn.
Det er en positiv oplevelse at arbejde med Bio pH Control, net-
op fordi effekten er så målbar. Det er så vigtigt, at have fokus 
på undersøgelse af vandkvaliteten, når en forholdsvis enkel 
optimering af denne kan skabe så stor effekt og i sidste ende 
gavne miljøet.”
Rasmus Nørlem, Søhøjlandets Regnskabskontor, Silkeborg
Søhøjlandets Regnskabskontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg, som blev stiftet i 2008 
af Keld Th. Sloth. Firmaet har i dag 38 ansatte, heraf 4 planteavlskonsulenter. Kontoret 
dækker området fra Mors til Kongeåen og af kunderne er ca. 85 % fra landbruget, resten 
fra øvrige erhverv., 

Fokus på
vandkvaliteten

”Det er vigtigt, at have fokus
på vandkvaliteten, når en op-
timering af denne kan skabe

så stor effekt og i sidste
ende gavne miljøet.”
Rasmus Nørlem, Søhøjlandets 

Regnskabskontor

Visuel effekt 
på kun to dage
”I efterårets Roundup 

sprøjtninger tilsatte vi Bio pH 
Control. Vi kunne se at sprøjt-
ningerne virkede hurtigt, og 

der blev ryddet helt op.”
Kristian Justesen, 

Mellegaard, Løkken



Sund økologi med 
BioMangan 170 SECO 
og BioBor 150ECO 

Porrer, løg, spinat, kål, 
selleri, rødbeder 
– højværdiafgrøder
med specielle behov

Ensartet kvalitet
Nicolai Klausen dyrker ca. 150 ha 
med grøntsager, nogen af area-
ler dyrkes 2 gange på 1 sæson. 
Produktionen er bygget op om-
kring blomkål, broccoli, porrer, 
rødkål, samt en række mindre 
kulturer, som er på prøve. Som 
på mange andre gartnerier er 
der en tilhørende gårdbutik.
Nicolai overtog driften 100% sid-
ste år efter sin far. Der er ansat 
op til 40 personer, og der produ-
ceres mellem 2 og 3 millioner kål 
pr. sæson eller et udbytte på 80-
100 ton/ha. 
”For at afgrøderne skal lykkes 
også kvalitetsmæssigt, har vi 
indført tildeling af BioCrop  OptiXL 
og BioMangen 170 NSP som fast 
rutine i næsten alle behandlin-
ger. Vi bruger 1-2 l. BioCrop  OptiXL 
i næsten alle behandlinger – ved 
kraftig vækst 2 l./ ha ved mindre 
vækst 1 l./ha. 
Brugen af Bio pH Control har 
sikret behandlingerne yder ligere, 
og har samtidig givet en helt ren 
sprøjte, uden dysse- eller filter-
stop gennem hele sæsonen.  
I kålen tildeler vi også BioBor 
150ECO, da kålplanter meget let 
får bormangel.
Vi kan se at behandlingerne hol-
der planterne grønne og friskere 
i længere tid, både på marken og 

efter høst. Vi opnår også en 
bedre balance i kulturen, 
og der er mindre udfald.”
Nicolai Klausen, Gartneriet 
 Birkemosegaard,  Vemmelev
På gartneriet dyrkes ca. 150 ha med 

grøntsager, nogen af arealer dyrkes 
2 gange på 1 sæson. Produktionen 

er bygget op omkring blomkål, brocco
li, porrer, rødkål, samt en række mindre 

kulturer, som er på prøve. Gartneriet har en 
tilhørende gårdbutik.

BioNutria har løsningerne
Grøntsagsavlere har fået øjne op for BioNutrias mikronæringsstoffer, 
som er baseret på letopløselige sulfatsalte. 
Når der i marken ses mangelsymptomer på næringstoffer, har det alle-
rede kostet udbytte. Derfor er det nemt at tegne en billig forsikring ved at 
bruge BioNutrias produkter, der er specielt designet til krævende  afgrøder.

Ekstra zink og kobber
BioCrop OptiML er udviklet med et ekstra højt indhold af zink i forhold 
til vores effektive produkt BioCrop OptiXL, begge indeholder yderlige-
re 8  essentielle næringsstoffer. Som vores øvrige produkter er de tilsat 
et  super effektivt spredeklæbemiddel samt et par andre adjuvants, der 
 sikrer hurtig og effektiv optagelse i planten. 
Ved behov for yderligere mangan kan BioCrop produkterne fint suppleres 
med BioMangan 180 NS eller BioMangan 170 NSP. 
Udover mangan kan man efter behov også iblande vores enkelte mikro-
nærringsstoffer såsom: BioBor 150ECO, BioKobber 70, BioKalium 100, Bio-
Mo 120 og BioMagnesium 50.

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. BioMangan 170 SECO pr. hektar, 
hvis blot man har en forudgående konsulenterklæring. 

BioMangan 170 SECO er en flydende mangan, formuleret som 
en ægte opløsning, der er godkendt til økologisk brug efter 
retnings linjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Mangan flyttes ikke i planterne, og det er derfor meget vigtigt, 
at mangan tilføres flere gange i vækstsæsonen. Dermed und-
gås manganmangel på både de gamle og nye blade. 

Anbefalet dosis er 2-4 l./ha/behandling, der gentages efter 
 behov. 

BioMangan 170 SECO er effektiv, nem at håndtere og giver en 
hurtig og sikker effekt.

Flydende bor til økologisk jordbrug 
BioBor 150ECO er en flydende boropløsning formuleret som 
en suspension. BioBor 150ECO er godkendt til økologisk jord-
brugsproduktion efter retnings linjerne i rådsforordning nr. 
834/2007. 

Der må anvendes op til 10 l. pr. hektar pr. år, som udbringes 
i gentagne doseringer af 2-3 l./ha, der udbringes i en væske-
mængde på 100-200 l./ha. 

En flydende, effektiv og letoptagelig boropløsning til økologiske 
afgrøder fremstillet af de absolut bedste råvarer.  Den er nem 
at håndtere, og kvaliteten er uovertruffen.
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Effektive produkter 
uden udfældning
Vi har besøgt Hesselagergaard Gods 
og talt med Jørgen Elgaard Pedersen, 
der har været driftsleder siden 2003. 
Der hører 560 ha til godset. De 300 ha 
er i omdrift, og dyrkes økologisk med 
ærter, hestebønner, raps, hybrid rug til 
fremavl, engsvingel, havre, vårbyg til 
malt og hamp. Omlægning til økologi 
startede i efteråret 2018. Der sam
arbejdes med en kollega om meje
tærsker og såmaskine.

”Vi har brugt BioNutrias produkter 
 siden 2018. Netop i tørkeåret 2018 blev 
hele vores spinatavl reddet af BioCrop 
OptiXL. Planterne blev holdt grønne 
forholdsvis længe, og det medførte, at 
vi fik et fornuftigt udbytte, på trods af 
de meget tørre forhold. 

Vores jorde, er generelt meget lidt 
manganfølsomme. Efter omlæg nin
gen til økologisk drift har vi brugt Bio
Mangan 170 SECO og BioBor 150ECO, hvor 
der har været et behov, og der kunne 
laves en konsulenterklæring.

Jeg oplever, at BioNutrias produkter er 
meget nemme at håndtere, og der er 
ikke problemer med udfældning og til
stoppede dyser. Dog må jeg indrømme 
at jeg er ked af at skulle undvære Bio 
pH Control i økologien.”
Jørgen Elgaard Pedersen, driftsleder, Hesselager Gods, 
Sydøstfyn
Hesselagergaard Gods I/S ejes af Henrik Blixen Finecke 
og hans søn Christopher BlixenFinecke.
Der hører 560 ha til godset. De 300 ha er i omdrift, og 
dyrkes økologisk med ærter, hestebønner, raps, 
hybrid rug til fremavl, engsvingel, havre, vår
byg til malt og hamp. Der er yderligere 15 ha 
juletræer og ca. 200 ha skov.
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Gødningsforslag med mikronæringsstoffer
1. sprøjtning 
efter knopbrydning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l BioMagnesium 50

3-4 uger efter 
1. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l BioMagnesium 50

3-4 uger efter 
2. sprøjtning

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 36 l BioMagnesium 50

Farvegødskning
ved behov (gent. evt.)

Tågesprøjte
400-600 l vand/ha

50 kg (40 l) BioNS 15-2 Bladgød-
ning + evt. 36 l BioMagnesium 50

Forkomst af bare skuldre i forhold til kontrolbehandling

2 % MgSO4
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Behandlinger

BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehandling 
hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nåle fylde samt 
for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. 
Vælger du BioNutrias gødninger og følger vore anbefalinger, kan du 
se frem til et enkelt, meget økonomisk og supereffek tivt gødnings-
program.

Anvend altid 400-600 l vand/ha. Det er vigtigt, at alle nåle dækkes af 
opløsningen. Mængderne er retningsgivende og kan reguleres efter 
kulturens behov både med hensyn til mængde og antal kørsler. 1. ud-
bringning vil som regel ligge i sidste halvdel af juni måned, og sidste 
udbringning bør ikke ligge senere end i slutningen af september. Her-
efter vil det ikke kunne forventes, at nålene er modtagelige.
BioNutrias produkter er fuldt blandbare med svovl samt lusemidler og 
kan derfor medtages, når der alligevel sprøjtes mod skadedyr.

Bare skuldre
Bare skuldre er desværre et velkendt problem i mange juletræs-
kulturer. Med BioNutrias BioMagnesium 50 sikrer du tilførsel af let 
optagelig magnesium flere gange i løbet af sæsonen. Danske Juletræ-
er er i gang med en række forsøg med afprøvning af forskellige mag-
ne siumløsninger for at modvirke bare skuldre. Her er BioNutrias Bio-
Magnesium 50 med helt i top og helt uden  risiko for svidning. 

Topkvalitet på dine 
Juletræer

Besøg os på 
Langesø Messen
Hvert år kan du finde os på 
Langesø  Messen, stand 108.
Kom forbi vores velbesøgte 
stand og få en god snak om 
mikronæringsstoffer og farve 
gødskning.

Uovertruffen 
startgødning 

Sunde, 
stærke kartofler 
Vi oplever mere ensartede 
grønne marker og sundere 

planter, så der er helt klart en 
meget stor forskel.

Lars Christensen og Henrik Pedersen 
Møldrup Kartoffelcentral, 

Møldrup

Stor gevinst med startgødning!
Fosforgødning til bejdsning eller placering ved 
lægning har gennem de seneste år vist fine
 merudbytter. 

BioNutrias startgødning til kartofler Bio P11, er en
ren fosforgødning til brug ved lægning af kartofler. 
Gødningen kan anvendes sammen med bejdsemidler. 
Vær blot opmærksom på at gødningen kræver udstyr, 
der  tåler lav pH.

Ønskes en anden sammensætning end denne, kan 
vi skræddersy en startgødning efter dine behov. 

Ring til os i dag og hør mere om startgødning 
til dine kartofler.
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Sikrer 
gode udbytter 

Kartoflerne kvitterer for bejds-
ning med Bio NP 5-8 startgød-
ning og med BioCrop Potato er 

gode udbytter sikret.
Svend Damgaard, Gammel 

Østergaard, Sunds



Bestilling, salg og rådgivning
Gode råd koster ikke ekstra. Vi er altid parat til at rådgive dig, og har du spørgsmål så tøv ikke med at 
kontakte os. Ring til os eller mail din bestilling. Så finder vi de produkter, der passer til dit behov – til den 
rigtige pris.
PS! Bestil meget gerne dine varer til 2021 i god tid. Det betyder utroligt meget for os, at vi kan plan lægge 
 produktionen. Produkterne skal naturligvis ikke hjem tages, før du skal bruge dem.
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Produktion
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup, Danmark
Mail:   bio@bionutria.dk

Lager
BioNutria Danmark ApS
Mirabellevej 1, Hal L, 8930 Randers NØ, Danmark
Mail:   bio@bionutria.dk

Jens Erik Pust 
Salg & rådgivning
Mobil:  +45 2880 9086
Mail:  pust@bionutria.dk

Ivan Brendstrup 
Salg & rådgivning
Mobil:  +45 2712 6986
Mail: ivan.brendstrup@bionutria.dk

Karin Fabricius 
Salg & rådgivning
Mobil:  +45 4037 9086
Mail:  fabricius@bionutria.dk

Emil Busk Andersen 
Salg & rådgivning
Mobil:  +45 2880 9087
Mail:  eba@bionutria.dk

Vil du være en af 
de  første til at høre 
nyt omkring mikro
næring og planteavl, 

så tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
bionutria.dk 

Følg os på  Facebook  
og få tips, gode råd,  
 nyt om produkter 
samt anden nyttig 

viden, du kan bruge i din hverdag.  

Du finder de  seneste 
forsøgs re sultater, 
oplysninger, samt 
alle produkter og 

priser på vores hjemmeside www.
bionutria.dk

Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!


