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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
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Det er med stor fornøjelse, at jeg skriver forordet til 
 vores katalog for sæson 2023. Velvidende, at kata loget 
ikke kun skal sendes ud til danske landmænd, men også 
til landmænd i Sverige, Finland og Rumænien. 
Vi prioriterer den direkte kontakt med vore kunder og 
landbrugets rådgivere meget højt. Derfor har vi an-
sat en ny medarbejder i Sverige, to nye medarbejdere i 
 Rumænien samt en ny medarbejder i Finland.  Vi søger 
ihærdigt flere nye medarbejdere og håber på, at vi sna-
rest kan ansætte yderligere fire personer til salgs og 
rådgivningsarbejdet i førnævnte lande samt yderligere 
en medarbejder i Danmark.
Vi forventer os en betydelig udvikling i flere af de øst-
europæiske lande, og er meget taknemlige for, at vore 
nuværende kunder i høj grad øger samhandlen med os. 

Forsøgsarbejdet
Der er stor interesse for at forbedre optagelsen og 
 effekten af de anvendte pesticider – og med god grund. 
Bio pH Control og Bio Ammoniumsulfat anvendes 
stort set af alle vore kunder. Forsøgene, der udføres af 
AgroLab, dokumenterer med al ønskelig tydelighed, at 
 produkterne, når de kombineres, kan reducere forbru-
get af glyphosat med op til 75 %. Se side 3. Vi har flere 
forsøgsresultater på vej, og glæder os til at vise dem. 
Vi afsætter i 2023 betydelige ressourcer til forsøg, for 
yderligere at kunne dokumentere, at additiverne Bio 
pH Control og Bio  Ammoniumsulfat, når de tilsættes 
sprøjtevæsken  alene eller i kombination, kan reducere 
 pesticidforbruget med 30-50 %.
En meget stor og for praktikeren vigtig fordel ved Bio 
pH Control er, at når den tilsættes sprøjtevæsken und-
gås dysestop, skumdannelse og sprøjten er altid ren 
indvendig.  
En lav pH værdi øger samtidig plantens  muligheder for 
optagelse af mikronæringsstoffer.

Mikronæringsstoffer
Additiverne, der er tilsat vore mikronæringsstoffer, sik-
rer en suveræn optagelse af næringsstofferne.  
Yderligere er BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiP og 
BioCrop PotatoP som navnet antyder tilsat P og har i 
vid udstrækning en betydelig pH-sænkende effekt på 

sprøjtevæsken. Bio pH Control kan tilsættes, hvis der er 
behov for en yderligere pH sænkning.
Vores produktprogram består af så mange forskel-
lige gødninger – der kan varieres og kombineres samt 
blandes og udbringes med langt de fleste pesticider 
på markedet – at vi nemt, enkelt og kosteffektivt kan 
 dække ethvert behov for næringsstoffer – uanset af-
grøde. 

Udbringningsstrategier og anbefalinger
Tilførslen af alle mikronæringsstoffer og sporstoffer, er 
meget vigtig for vintersæden om efteråret. Vinterfast-
heden bliver bedre, rodnettet bliver større, udbyttepo-
tentialet hæves og planterne kommer bedre i gang om 
foråret. Det er set på rigtigt mange landbrug. 
Er efteråret mildt, giver det ofte mulighed for en tilførsel 
i november og igen i december måned. Vi kan kun op-
fordre til at afprøve strategien, eventuelt på et mindre 
område, så du kan se forskellen på dine egne afgrøder.
Den bedste forsikring mod mangel på et eller flere 
 mikronæringsstoffer og sporstoffer fra foråret og frem 
til høst, er ganske enkel: Følg TRIPLEX strategien fra det 
tidlige forår.
På bionutria.dk finder du alle vores udbringningsstrate-
gier og anbefalinger til anvendelse af vores produkter i 
de mest dyrkede afgrøder. 
Er du i tvivl, eller mangler en anbefaling på andre afgrø-
der end de  viste, er du meget velkommen til at kontakte 
vores Agroteam.

Som altid er vore priser uhyre attraktive. Hvilket ganske 
enkelt skyldes, at vi selv udvikler, producerer og sælger 
direkte til landmanden – uden fordyrende mellemled.

Stor tak til alle vores kunder og en speciel tak til de land-
mænd, der deler egne  er faringer med os i form af testi-
monials her i kataloget. Jeg vil opfordre dig til at læse disse, 
for videndeling gør os som bekendt stærkere. 

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

Ammoniumsulfat øger plantens evne til at optage 
aktivstoffet gly phosat, men har, som det ses i tabel-
len, stort set ingen  effekt på vandets 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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Seneste 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.

De tre forsøg er udført af 
 AgroLab, som er markeds
leder  inden for agrar ana
lyse. AgroLab tilbyder 
hele spektret af uvildige 
 undersøgelser, fra jordbund 
til foder og gødning. 
AgroLab  bruger høj  effek
tive processer, har stor 
kapacitet, mange kompe
tancer og leverer valide, vel
dokumenterede  resultater.
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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 15-2 
Er en flydende pH optimeret bladgødning.

P Vf pH

Vægt 
procent 11,00 1,23 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 5-8 
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). 
Læs mere på bionutria.dk

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 TRIPLEX strate-
gien 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 1,5 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 1,5 2 

Juni: st. 30 2 1,5 2 

Juli: st. 48 1,5 2 

August: st. 48 (1. svampesprøjtning) 2 

August: st. 48 (2. svampesprøjtning) 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: 1-2 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 BioNutrias produkter og optimering af sprøjte-
vandskvaliteten kommer vi også gerne ud i jeres erfagruppe og del-
tager på markbesøg. Ring til en af ovenstående – så vil vi sammen-
sætte et fagligt indlæg tilpasset jeres ønsker. 
Vi tager gerne en snak om gødnings- og  mikronæringsstrategi. Den-
ne service 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

    

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.
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 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, at der altid tilsættes 0,1-0,3 l. Bio 
pH Control pr. 100 l. vand, for at forbedre optagelsen af både mikro-
næringsstoffer og pesticider. 
Alternativt kan du vælge BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP. 
Kontakt vores Agroteam for yderligere oplysninger.

Effektive 
anbefalinger 

”Vi bruger BioNutrias anbe
falinger omkring tilførsel af 

næringsstoffer, som rettesnor 
og har dem med i alle af
grøder med god effekt.”

Claus Bo Mørk, JetSport 
Viborg



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

    Ren sprøjte med 
stor  sidegevinst

Kristian Erbs-Lund er driftleder 
hos Origo Agro APS på Nordfyn. 
Origo Agro APS består af 3 ejen-
domme med sammenlagt 790 

ha med planteavl og en svine-
produktion. Afgrøderne er koncen-

treret omkring vinterhvede, vinter-
raps, vårbyg, hestebønner, rødsvingel 
og  spinatfrø. Alt bliver dyrket pløjefrit, 
harven er værktøjet til at holde jorden i 
balance og tilføre humus til jorden.
”Vi startede med at bruge Bio pH 
 Control for at sikre en ren sprøjte og for-
hindre belægninger i filtre og dysser. Det 
har  siden udviklet sig til, at vi oplever en 
større sikkerhed for fuld effekt af vores 
sprøjtninger. 
Specielt har behandlingerne med gly-
fosat – tilsat Bio pH Control og Bio-
Ammoniumsulfat – vist en væsent-
lig bedre effekt med blot 2/3 af vores 
 normale dosering. Effekten af behand-
lingerne var både bedre og hurtigere. 
Vi bruger BioMangan 170 NSP, som en 
forebyggende manganbehandling i 
både efterår og forår. BioMangan 170 
NSP forsurer også sprøjtevæsken, så 
både afsætningen og optagelsen øges 
på planten. BioMangan 170 NSP er 
 særdeles god at arbejde med, og der har 
ikke været nogen blandingsproblemer.
Vi kører med en Hardi Twin sprøjte.   
Luften bruges til at styre dråberne og 
netop derfor, kan det være svært at se 
et dysestop, men det problem har vi 
ikke haft, siden vi startede med Bio pH 
 Control, og den rene sprøjte er et  kæmpe 
plus oveni.
I den nystartede sæson – efteråret 2022 
– tester vi BioCrop OptiP i vinterraps på 
et større areal. Det bliver spændende at 
se forskellene.”
Kristian Erbs-Lund, driftleder, Origo Agro APS, Nordfyn
Origo Agro APS består af 3 ejendomme med sammenlagt 
790 ha med planteavl, og en svineproduktion med 3.200 
søer samt opdræt af smågrise til 7 og 30 kg. Afgrøderne 
er koncentreret omkring vinterhvede, vinterraps, vårbyg, 
hestebønner, rødsvingel og spinatfrø.

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 
nemme at bruge, har en god 
blandbarhed. Vi kan blande 
med alverdens produkter 

uden problemer.” 
Kristian Justesen, 

Mellegaard, Løkken 

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 

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
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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 
tildelt på én gang i kor-
nets 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

Højere udbytte 
Klaus og hans kone Hanne, har drevet 
gården sammen i 29 år. De er gået fra at 
være inkarne rede kvægavlere til passio-
ne rede planteavlere. Begge har job ved 
siden af landbruget. På gården dyrkes 70 
ha + 8 ha (forpagtet) med vårbyg, vårbyg 
m. udlæg af alm. rajgræs, alm. rajgræs, 
havre og hvede, yder ligere har de lidt ju-
letræer. Jorden dyrkes i 5 marks sæd-
skifte på jb 2-4 hvor ca. 2/3 kan vandes.
”Vi bruger 1 l kobber årligt på alle 
 afgrøderne og har erfaret, at efter vi be-
gyndte at justere pH i kobbersprøjtnin-
gerne med Bio pH Control, er alle filtre 
rene efter udkørslen. Vi oplever også, 
at effekten af glyfosat sprøjtninger har 
større effekt efter, at vi begyndte at til-
sætte BioAmmo niumsulfat og Bio pH 
Control – også selv om mængden af gly-
fosat samtidig er reduceret. 
De sidste 4 år har vi brugt BioMangan 
170 NSP, og siden er BioCrop OptiXL, Bio-
Bor 150ECO, BioKobber 70, Ammonium-
sulfat og Bio pH Control kommet til. 
Vi oplever stigende udbytter på ejen-
dommen og kan konstatere, at der var 
stor forskel på 2 hvedemarker her i 2022, 
både visuelt og i udbytte. Den ene havde 
fået BioCrop OptiXL i hele marken, og den 
anden fik kun i den yderste omgang. 
Der var 16 hkg i merudbytte på marken 
der havde fået BioCrop  OptiXL over det 
hele, noget af forskellen kan  muligvis 
hen føres til lidt  variation i boniteten men 
 bestemt ikke det hele.” 
Klaus Tang, Grønbjerg v/Spjald
Klaus og hans kone Hanne driver gården sammen. De er 
gået fra at være inkarnerede kvægavlere til passionerede 
plante avlere. De dyrker 70 ha + 8 ha (forpagtet). Her dyrkes 
vårbyg, vårbyg med udlæg af alm. rajgræs, alm. rajgræs, 
havre og hvede. Yderligere har de lidt juletræer. 

 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.

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
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TRIPLEX
med effekt

”Fanebladet på behandlede 
planter var næsten 50 % større. 
Forskellen kunne også følges 

på cropsat og fieldsense.”
Niels Ebbe Bruun, Sole Landbrug,

Hedensted

Et boost 
til afgrøderne

”Jeg kan konstatere, at plan-
terne får større faneblad 

samt mere grønne og sprøde 
blade. BioNutrias produkter 

booster mine afgrøder .”
Morten Tolstrup Christensen, 

Lindegaarden, NæstvedHøjere udbytte
”Vi ser større kerner med
TRIPLEX løsningen og en 

tusindkorns vægt i vinterbyg, 
der ligger markant over det 

niveau, vi hører fra både 
naboer og foderstof.”

Martin Dunker, 
Toftegaard,
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Martin Krokstorp driver gården af samme navn 
uden for Helsingborg i samarbejde med sin far 
Fredrik. Gården har været i slægtens eje siden 
1742 og Martin er niende generation. 
På Korkstorp dyrkes 440 hektar agerjord i form 
af vinterhvede, havre, byg, raps, rødsvingel samt 
efterafgrøder.
Gården drives ved dyrkningsmetoden Conserva-
tion Agriculture, hvor markerne bearbejdes 
mindst muligt uden pløjning eller harvning, og 
hvor efterafgrøderne spiller en stor rolle. 
”Efterafgrøderne er en blanding af forskellige ar-
ter, og her gælder samme tankegang som med 
mikronæringsstoffer, at man ikke skal løbe tør for 
noget,” fortæller Martin.
2022 er det første år, Martin bruger BioNu trias 
produkter, og de er brugt til alle afgrøder. På 
Krokstorp har man brugt produkterne: Bio pH 
Control, BioMangan 180 NS og BioCrop  OptiXL. 
Til næste sæson er det planen også at bruge Bio-
Bor 150ECO samt at skifte til BioMangan 170 NSP 
og BioCrop OptiP for at få et ekstra boost af fos-
for.

”Vi står på to ben. Mikronæringsstoffer er det 
ene, og pH-sænkning er det andet. Vi har arbej-
det med at justere pH i sprøjtevæsken i omkring 
15 år, så det er vi helt fortrolige med og ved, at vi i 
de fleste tilfælde både kan forstærke effekten og 
reducere mængden af plantebeskyttelsesmidler.
Mikronæringsstofferne tildeles som et supple-
ment til planterne. Når vi laver andre kørsler i 
vækstsæsonen, er det en god mulighed for sam-
tidig at støtte planterne med ekstra næring. Det 
bliver lidt som en forsikring mod, at planten har 
det, den skal bruge, og ikke får uønskede mangel-
symptomer.”
Da man på Korkstorp først begyndte at bruge 
 BioNutrias produkter i den sidste del af vækst-
sæsonen 2022,  glæder Martin sig til at se for-
skellen, når produkterne også indgår i sprøjtnin-
gerne i dette efterår samt i foråret og resten af 
næste vækst sæson. 
Martin Krokstorp, Krokstorp, Helsingborg 
Martin Krokstorp driver gården i samarbejde med sin far Fredrik. I 2020 
blev Martin kåret som årets landmand og i 2021 vandt han Helsingborgs 
miljøpris for sit arbejde med bæredygtigt landbrug. På gården dyrkes 
440 hektar agerjord i form af vinterhvede, havre, byg, raps, rødsvingel og 
 efterafgrøder.

Mikronæring understøtter afgrøderne – en forsikring der giver tryghed

pH-justering 
giver bedre effekt

”Vi har sænket pH i sprøjte 
væsken i 15 år og ved, 

at vi derved kan forstærke 
effekten af plante

beskyttelsesmidler.” 

Velforsynede afgrøder 
yder optimalt og giver 
impo nerende udbytter
Det er går stærkt på Mors. Siden Heine overtog 
gården Hanghøj i 2016, er arealerne stødt vok-
set fra 137 ha, til at der i den kommende sæson 
dyrkes 650 ha, hvoraf 280 er ejet. Jorden består 
hoved saligt af dyrkningssikker jb 6 jord. 
Der dyrkes hvede, raps, vårbyg, rajgræs og ær-
ter. Yderligere bjerges der årligt 5-6.000 tons 
halm. Halmen leveres hovedsaligt lokalt til Easy- 
agricare.
Til svineproduktionen er der bygget nye stalde til 
slagtesvin, så der nu er en ”fuldline” produktion af 
22.000 slagtesvin på ejendommen med basis på 
550 søer.
Heine og Lea har 6 fastansatte i staldene, 3 fas-
te i marken samt 1 elev og 1 mand på deltid. De 
 lejer 6-7 mand ekstra ind i høstperioden, primært 
til bjergning af halm, og når der er ekstra travlt 
 hjælper kæresten Lea også til.
”Vi har brugt BioCrop OptiXL de sidste 2 år, og i 
 indeværende sæson udvidet med BioMangan  170 
NSP, BioBor 150ECO  og Bio pH Control. 
Lige som tidligere, da vi begge dyrkede sport på 
 eliteniveau, gælder det for os om at skabe top-
resul tater i alt, hvad vi arbejder med – det  gælder 
også i landbruget. Hvis vores afgrøder skal yde 
maximalt, skal de, lige som os selv, være velfor-
synet med alle nødvendige næringsstoffer.  
Vi graduerer både udsædsmængde og gødning ud 
fra et biomassekort, og vi påtænker fremadrettet 
også at graduere gyllen ved udbringning. 

Vores udbytter har været imponerende i 2022. 
Hveden har i gennemsnit givet 11,7 ton/ha (280 
ha), vinterraps 6,05 ton/ha (115 ha), vårbyg 8,2 
ton/ha, ærter 5,7 ton/ha og almindelig rajgræs 
ligger på knap 3.000 kg/ha.
Vores erfaringer med BioNutrias produkter er, at 
de er meget nemme at arbejde med. Vi har haft 
BioCrop OptiXL med i samtlige afgrøder, og bland-
barheden har været helt i top. Vi vil bestemt 
 fortsætte med at bruge BioNutrias produkter 
fremover.”
Heine Kjeldgaard, Hanghøj, Mors
Heine og Lea driver gården Hanghøj med en ”fuldline” svineproduktion 
på 550 søer ca 22.000 slagte svin, samt 650 ha, hvoraf 280 er ejet. Jorden 
består hovedsaligt af dyrkningssikker jb 6 jord. Der dyrkes hvede, raps , 
vårbyg,  rajgræs og ærter. Yderligere bjerges der årligt 5-6.000 tons halm. 
Halmen leveres hoved saligt lokalt til Easy-agricare.

Udvikling 
er helt essentiel

”For os handler landbrug 
også om at finde frem til de 
områder, hvor vi kan udvikle 

os i en positiv retning på 
både miljø, dyrevelfærd 

og udbytte.”
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Agrifos I/S er et driftsfællesskab mellem gårde-
ne Steensgaard, Frederiksdal, Nøjsomhed, Sophie-
dal og Magelunde, og fra 1. Januar 2023 indgår også 
Gammel eje i fællesskabet. Driftfællesskabet driver 
tilsammen ca. 3.200 ha med sukkerroer, raps, spinat, 
hvede, maltbyg, strandsvingel, rødsvingel og hvid-
kløver.

Som faste mikronæringsstoffer bruger driftfælles-
skabet BioMangan 170 NSP, BioBor 150ECO, BioAmmo-
niumsulfat, Bio Magnesium 50 samt Bio pH Control.
Vi har talt med Kim Laursen, som har været ansat 
ved Agrifos gennem 10 år.
”Jeg har stort fokus på roe- og spinatsprøjtningerne. 
Her er det især ukrudtssprøjtningerne, der skal ”sidde 
lige i skabet” første gang,” fortæller Kim.
Inden sprøjtesæsonen i 2022 fik Kim derfor monteret  
en  pH-måler fra MJK Xylem på sprøjten, så han 
 altid har fuldt overblik over sprøjtevandskvaliteten. 
”Vi tanker fra flere forskellige boringer, med me-
get forskellig vandkvalitet, og ved at tilsætte Bio pH 
 Control kan vi altid ramme den optimale ph-værdi i 
vandet til de aktuelle midler. Det giver mig en tryg-
hed for at få opnå maximal effekt af f.eks. Betanal 
 behandlingerne i spinat og roer. 

Vores erfaringer efter den første sæson, er at pH- 
måleren er nem af betjene og virker perfekt. Vi 
 fornemmere heller ikke, at planterne er mere sårbare 
i forhold til svingninger, når vi forsurer sprøjtevæsken. 
Vi har set en hurtigere virkning med Aagil mod spil-
korn i strandsvingel ved tilsætning af 0,3 l Bio pH 
Control – markant enda.
Efter at vi konsekvent bruger Biomangan 170 NSP 
 eller pH Control, er sprøjterne helt rene og fri for kalk-
belægninger. Hvis vi skulle få blandet en tankfuld, 
hvor filterne bliver snasket, så har vi god erfaring 
med at tilsætte noget ekstra Bio pH Control, for at 
gøre dem rene igen.
Vi har BioMangan 170 NSP med, når der er behov for 
det, og supplerer op med Bio pH Control, alt efter 
hvilken boring vi tager fra og hvilke midler, vi sprøj-
ter med. I de fleste sprøjtninger bestræber vi os på 
at have en ph i sprøjte væsken på 5,5, som også er 
pH-værdien på planternes overflade.”
Kim Sejer Laursen, driftschef ved driftfællesskabet Agrifos I/S, Vest Lolland
Agrifos I/S er et driftsfællesskab mellem gårdene Steensgaard, Frederiksdal, 
Nøjsomhed, Sophiedal og Magelunde, og fra 1 Januar 2023 indgår også Gam-
meleje i fællesskabet. Driftfællesskabet driver tilsammen ca. 3.200 ha med 
sukkerroer, raps, spinat, hvede, maltbyg, 
strandsvingel, rødsvingel og hvidkløver.

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

Højere kvalitet 
i  afgrøderne og 
 større effekt af 
planteværnsmidler
Morten Alfasten dyrker 120 ha 
med produktion af timian, pur-
løg, lupin, Nigella, spiseærter, 
rødbeder, spinat og engrap-
græs alle afgrøder avles til frø. 
I disse afgrøder betyder kvalitet 
alt. 
Højere kvalitet sikres ved til-
førsel af mikronæringsstoffer 
på det helt rigtige tidspunkt. 
 Mikronæringsstofferne er med 
til at sikre den ekstra vækst, 
frøafgrøderne har behov for.
”Det, at vi bruger BioNutria’s 
produkter, har øget både sik-
kerheden og effekten af de 
sprøjte midler, som vi bruger i 
disse specielle kulturer, hvor der 
ikke meget at arbejde med. 
De små doseringer af mikro-
næringsstoffer – BioMangan 
170 NSP og BioCrop OptiP sikrer 
en god og stabil vækst og hol-
der gang i afgrøden i længere 
tid.
Justering af vores vandkvalitet 
har været noget af en øjen-
åbner. Sænkningen af pH i 
 vores vand med Bio pH Control 
resulterer i en langt mere sta-
bil effekt af vores kørsler med 
sprøjten, og det gør det samti-
dig muligt at sænke doseringen 
af flere plante værnsmidler. 
Og som en ekstra gevinst har 
jeg nu en renere sprøjte uden 
kalk aflejringer.”
Morten Alfasten, Højstedgård, Skibby
Morten Alfasten dyrker 120 ha med en pro-
duktion af timian, purløg, lupin, nigella, spise-
ærter, rødbeder, spinat og engrapgræs. Alle 
afgrøder avles til frø.

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 yderligere 
8  essentielle næringsstoffer. Som vores øvrige produkter er de tilsat et 
 super effektivt spredeklæbemiddel samt et par andre additiver, 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, 
 BioMo 120 og BioMagnesium 50.
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Optimering af vandets pH giver langt bedre effekt af planteværn

Påmonteret
pH-måler

”Den elektroniske pH-måler 
fra MJK Xylem sikrer, at vi 
altid kender den nøjagtige 

pH i sprøjtevæsken, 
og derfor kan 

optimere den.”



Sund økologi med 
BioMangan 170 SECO 
og BioBor 150ECO 
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 bevæger sig langsomt i planterne, og det er derfor 
 meget vigtigt, at mangan tilføres flere gange i vækstsæsonen. 
Dermed undgås 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.

Bæredygtighed, 
økologi og høj 

kvalitet er afgørende
”Derfor er det vigtigt for os at 

bruge effektive produkter, 
godkendt til økologi.”
Morten Højgaard, Tjele Gods

Bedre udbytte
Brødrene Thomas og Jesper har drevet 
ejendommen sammen i et I/S siden 2008. 
På ejendommen dyrkes 385 ha med slæt 
græs, majs, hvede, vårbyg og alm. rajgræs til 
frø. Yderligere har de 410 årskøer med kvier.
”Når vi udbringer gylle, tilfører vi altid svovl 
– også hvor vi nedfælder inden såning. 
Mikro næring tilføres via BioNutrias pro-
dukter: BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiML, 
BioCrop OptiXL, BioBor 150ECO, BioZink 115, 
Bio Ammoniumsulfat og Bio pH Control. Vi 
kører efter BioNutrias anbefalinger i alle af-
grøder,  bruger planteanalyser og har stort 
fokus på, at der ikke opstår mangler i plan-
ternes vækst periode.
Vi kører med BioMangan 170 NSP, BioBor 
150ECO, BioCrop OptiML og BioZink 115 i maj-
sen to gange. Første gang sammen med 
sids te ukrudtssprøjtning og anden gang 
så sent som muligt, uden at lave for store 
køre skader i majsen.
Biomassemålingerne viser at hvedemar-
kerne er mere ensartede, og tildeling af Bio-
Bor 150ECO  har givet langt større faneblade.”
Vi har fokus på at lave en stor mængde 
grovfoder med høj fordøjelighed, så vi kan 
maximere mængden af hjemmeavlet fo-
der. Vores selvforsyningsgrad ligger på 79% 
bestående af græs - og majsensilage samt 
valset hvede.
Vores udbytter er øget i takt med, at vi har 
fået større fokus på, at planterne skal have 
samtlige næringsstoffer til rådighed. Bru-
gen af svovl sammen med gylle og syste-
matisk brug af øvrige mikronæringsstoffer 
har givet mere robuste planter, større ind-
hold af protein samt højere udbytter.
Ved tilsætning af af Bio pH Control og Bio-
Ammoniumsulfat har vi nu fuld  effekt 
af Round up Powermax om efteråret 
– vi bruger endda kun 0,5 kg pr ha. 
Blandbarheden er i top, og vi blander 
uden problemer med alle de plante-
værnsmidler, som vi bruger.”
Thomas og Jesper Sørensen, I/S Gl. Ingstrup, Løkken
Brødrene Thomas og Jesper Sørensen har drevet ejen-
dommen sammen i et I/S siden 2008, hvor de begyndte 
et generationsskifte fra deres forældre. På ejendommen 
dyrkes 385 ha (heraf 25 ha forpagtet) med hovedfokus på 
foder til de 410 årskøer med kvier. Afgrøderne er: slæt græs, 
majs, hvede, vårbyg og alm. rajgræs til frø.  

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 mer-
udbytter 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 man-
gan 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.
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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.

Med Bio Bor 150ECO 
og BioMangan 170 NSPUden behandling

Stabile, håndterbare 
produkter
Ulrik Høegh og hans far Arne omlagde 
landbruget til økologi i 2015/2016. På 
bedriften dyrkes sukkerroer, vårhvede, 
havre, ærter, vinterraps, hestebønner 
og sæddodder.
”Den største udfordring ved omlæg-
ningen har været, at holde udbytter-
ne   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 BioMangan 170 SECO og 
BioBor 150ECO. 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 mikronæringsstoffer til 
økologisk brug, men produkterne fra 
BioNutria er stabile og lette at håndte-
re. Vi bruger produkterne efter rådgiv-
ning fra vores lokale økologikonsulent, 
og vi tager bladprøver, der analyseres 
hos NovaCropControl i Holland. Analy-
serne bruger vi til at justere tilførsel og 
på sigt vil en bedre balance indtræde.”
I vinterrapsen blev der udlagt lucerne, 
for at have en afgrøde til at samle kvæl-
stof samt opnå en bedre jordstruktur, 
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, heste-
bønner og  sæddodder. Der dyrkes desuden juletræer 
og vin samt en bestand af Galloway kødkvæg.
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Effektivt produkt
”Med BioMangan 170ECO 

har vi et produkt, der 
effektivt og hurtigt 

afhjælper manganmangel.”
Peter Holst,

Rokkedahl Økologi, Nibe
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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 stan-
dardbehandling hos mange juletræsproducenter for 
at sikre farve, nåle fylde samt for at minimere forekom-
sten af bare skuldre på træerne. Vælger du BioNutrias gød-
ninger 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. 
udbringning vil som regel ligge i sidste halvdel af juni måned, og sids-
te udbringning bør ikke ligge senere end i slutningen af september. 
Herefter 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 Jule-
træer er i gang med en række forsøg med afprøvning af forskellige 
mag ne siumløsninger for at modvirke bare skuldre. Her er BioNutrias 
BioMagnesium 50 og Bio Kobber 70 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 til juletræer.

Uovertruffen 
startgødning 
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.

Forsikring 
giver bonus 

”Kartofler har et stort øko-
nomisk potentiale, derfor 

forsikrer vi os mod mangel 
på mikronæringsstoffer.” 

Jens Hansen, KNI Maskinstation
Ørum Djurs

Kartofler 
”Vi oplever stærkere og 
sundere kartofler, når vi 

bruger BioCrop PotatoP. Det 
holder gang i kartoflerne og 

sikrer gode udbytter.”
Svend Damgaard, Gl Østergaard

Sunds

Høj kvalitet 
Søren har 25 års erfaring 
med juletræer. De senes te 
3 som juletræs  ansvarlig 
hos Skov dyrkerne. 

”Bionutria er gode til at 
forstå, de udfordringer jule-

træsproducenterne møder og 
finde løsninger, der virker. Vores kul-
turer ligger tit på lidt ukurante area-
ler, og dermed er der ofte behov for 
ekstra mikronæring for at opnå en 
høj kvalitet.
Når producenterne følger Bio Nutrias 
anbefalinger – især med BioCrop 
 OptiXL – oplever jeg, at de får træer 
med en bedre vitalitet samt længere 
og mere fyldige nåle. Min erfaring er, 
at det er vigtigt af køre med BioCrop 
OptiXL hvert år. For at opnå et har-
monisk træ er det ikke kun ”årsnå-
len”, som skal være vital, det skal de 
forrige generationer også. Det er vig-
tigt for at opnå en høj udnyttelses-
procent i kulturen. 
Bio NS 15-2 er et super produkt til 
farvegødskning, og gør det muligt at 
”holde igen” med N gødskning i for-
året. Derved undgår vi de vilde top-
kranse, som kræver massiv vækst-
regulering og klipning. 
Bionutria var med til et  Erfa-møde. 
Her fik alle noget af en øjenåbner for, 
hvad vores vandkvalitet betyder for 
effekten af sprøjtningerne. 
Hos Skovdyrkerne arbejder vi på, at 
nedbringe mængden af ”hjælpemid-
ler” uden, at det går ud over træer-
nes kvalitet. Her er det besparelsen 
af glyphosat – ved tilsætning af Bio 
pH Control og BioAmmoniumsulfat 
– der har stor betydning både øko-
nomisk men helt sikkert også som 
et godt argument i forbindelse med 
at bæredygtighed og ”grønne træer”, 
hvilket står højt på dagsordenen hos 
mange af opkøberne.”
Søren Lundgaard, Juletræsansvarlig, Skovdyrker-
foreningen Nord-Østjylland
Søren har mere end 25 års erfaring med dyrkning 
og forædling af juletræer. De seneste 3 år har han 
været juletræsansvarlig hos Skovdyrkerne. 
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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 2023 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

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

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


