
BioNutria har skapat en gödningsserie av tillåtna 
icke-ekologiska makronäringsämnen, mikronärings-
ämnen och spårämnen som kan användas i ekologisk 
jordbruksproduktion i enlighet med EU-förordning 
2018/848.

Alla gödningsmedel är naturligtvis, precis som våra 
andra produkter tillverkade av de absolut bästa och 
mest lättupptagliga råvaror som är godkända för 
ekologiskt jordbruk.
Produkterna är alla registrerade som EU-gödningar.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!         bionutria.se

Produkter till ekologiskt jordbruk

NYHET  BioNutria OptiXL

Innehåller 8 makro-, mikro- och spår ämnen 
och är naturligtvis tillverkat av de absolut 
bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt 
bruk.

BioNutria Mangan 170 S
Åtgärdar och förebygger effektivt man-
ganbrist i alla grödor. 
En färdigblandad, högkvalitativ mangan-
lösning. Innehåller även svavel.

BioNutria Bor 150 
Flytande borlösning som är avsedd för alla 
grödor. Mikronäringsgödningen känneteck-
nas av sitt höga innehåll av bor (B).

NYHET  BioNutria Magnesium 50
En högkvalitativ magnesiumlösning som 
är sammansatt med direkt växttillgängligt 
magnesium. Innehåller även svavel.

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria OptiXL är en tillåten icke-ekologisk 
produkt som kan användas i ekologisk jord-
bruksproduktion i enlighet med EU-förordning 
2018/848.

Färdigblandad, högkvalitativ näringslösning 
som innehåller samtliga essentiella mikro-
näringsämnen och spårämnen. 

ANVÄNDNING
BioNutria OptiXL används i alla grödor som en 
förebyggande behandling mot näringsbrist. 
Om det finns misstanke om eller tecken på 
man ganbrist i grödorna kan effekten mot 
man ganbrist förstärkas genom att tillföra 
 ytterligare mangan. 
Vi rekommenderar blandning med en valfri 
mängd BioNutria Mangan 170 S. Alternativt 
kan BioNutria OptiXL blandas med mangansul-
fat. 
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en eller 
flera pesticider rekommenderas det att göra 
en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för effek-
ten av blandningar, utan garantin gäller enbart 
för innehållet i BioNutria OptiXL.

DOSERING 
Vägledande dosering 7,5–10 l/ha. Mängden 
kan varieras efter behov. BioNutria OptiXL körs 
ut i valfri vattenmängd. Eftersom produkten 
tas upp genom bladen är det viktigt med 
ett gott växttäcke.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria OptiXL ska förvaras frostfritt och 
utom räckhåll för barn. Vid hantering ska 
skydds handskar och ögonskydd användas.

FARA
Innehåller: Mangansulfat-Monohydrat.
H-fraser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H411 
Giftigt för vattenlevande organismer med långtids-
effekter.
Allmänna: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. Förebyg-
gande: P264 Tvätta händerna grundligt efter använd-
ning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd.
Åtgärder: P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED 
ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta 
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare. P391 Samla upp spill.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria OptiXL
Innehåller 8 makro-/mikro- och spårämnen och är naturligtvis tillverkat av 
de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk.

  bionutria.dk

DEKLARATION
Gram/
Liter

Vikt %

Mn 39,00 3,00

Mg 26,00 2,00

Cu 1,30 0,10

Zn 1,30 0,10

B 2,60 0,20

Fe 13,00 1,00

Mo 0,10 0,01

S 74,50 5,75

Vf 1,30 1,30

pH 3,07 3,07

 

NYHET  BioNutria Mo 120
Högkoncentrerad molybdengödning. Åt-
gärdar och förebygger effektivt molyb-
denbrist i alla grödor.

NYHET  BioNutria Zink 115
Högkoncentrerad zinkgödning. Åtgärdar 
och förebygger effektivt zinkbrist i alla 
grödor. Särskild sammansättning med 
 mycket hög halt av direkt växttillgänglig 
zink. Innehåller även svavel.

NYHET  BioNutria Kobber 70
Åtgärdar och förebygger effektivt koppar-
brist i alla grödor. Särskild sammansätt-
ning med mycket hög halt av direkt växt-
tillgänglig koppar och svavel.

NYHET  BioNutria Jern 75
Högkoncentrerad järngödning. Åtgärdar 
och förebygger effektivt järnbrist i alla 
grödor. 

    

Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Mangan 170 S är en tillåten 
icke-ekologisk produkt som kan användas 
i eko logisk jordbruksproduktion i enlighet 
med EU-förordning 2018/848. 

BLANDNINGAR
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en eller 
flera pesticider rekommenderas det att göra 
en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
 effekten av blandningar, utan garantin gäl-
ler enbart för innehållet i BioNutria Mangan 
170 S.

DOSERING
BioNutria Mangan 170 S används efter be-
hov. Vägledande används 2–4 l/ha.
Behandlingen upprepas om nödvändigt.

ANVÄNDNING
BioNutria Mangan 170 S körs ut i en 
vattenmängd på 50–200 l/ha. 
Eftersom produkten tas upp 
genom bladen är det viktigt 
med ett gott växttäcke.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Mangan 170 S förvaras frostfritt 
och utom räckhåll för barn. Vid hantering 
ska skyddshandskar och ögonskydd an-
vändas.

FARA
Innehåller: Mangansulfat (monohydrat) < 40 %. Orsakar 
allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador genom 
lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. Förvaras utom räck-
håll för barn. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik 
utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddsklä-
der/ögonskydd. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMA-
TIONSCENTRAL eller läkare. Sök läkarhjälp vid obehag. 
Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en 
godkänd avfallsanläggning.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Mangan 170 S
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk.
Åtgärdar och förebygger effektivt manganbrist i alla grödor. 
En färdigblandad, högkvalitativ manganlösning. Innehåller även svavel.

  bionutria.dk

DEKLARATION
Vattenlösliga näringsämnen.

Gram/
Liter

Vikt %

Mn 178,04 12,45

S 106,25 7,43

Vf 1,43

pH 4,53

 

11.22.SE

    

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Mo 120 är en tillåten icke-eko-
logisk produkt som kan användas i eko-
logisk jordbruksproduktion i enlighet med 
EU-förordning 2018/848.

ANVÄNDNING
BioNutria Mo 120 åtgärdar effektivt 
molybdenbrist i alla grödor. 
BioNutria Mo 120 är en högkoncentrerad 
molybdengödning tillverkad av de bästa 
råvarorna. 

DOSERING 
Vägledande dosering är maximalt 0,1 l/ha, 
som eventuellt upprepas vid kraftig brist 
och i molybdenkrävande grödor som raps 
och baljväxter. 
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en el-
ler flera pesticider rekommenderas det att 
göra en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
 effekten av blandningar, utan garantin 
 gäller enbart för innehållet i BioNutria Mo 
120.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Mo 120 förvaras frostfritt och 
utom räckhåll för barn. Vid hantering ska 
skyddshandskar och ögonskydd använ-
das.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Mo 120
Högkoncentrerad molybdengödning. 
Åtgärdar och förebygger effektivt molybdenbrist i alla grödor. 
 

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

Mo 119,00 9,50

Vf 1,23 1,23

pH 8,59 8,59

 

    

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Bor 150 är en tillåten icke-ekolo-
gisk produkt som kan användas i ekologisk 
jordbruksproduktion i enlighet med EU-för-
ordning 2018/848.

BioNutria Bor 150 kan med stor fördel 
blandas med en produkt från BioCrop-se-
rien. Om det finns behov av mangan re-
kommenderar vi BioMangan 170 NSP på 
grund av gödningens naturligt mycket 
låga pH-värde. Därmed är det möjligt att 
bespruta med både bor och mangan samt, 
om det önskas, övriga mikronäringsäm-
nen och spårämnen i samma utkörning.

Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en el-
ler flera pesticider rekommenderas det att 
göra en mindre provblandning. 

BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
effekten av blandningar, utan garantin 
gäller enbart för innehållet i BioNutria Bor 
150.

DOSERING
BioNutria Bor 150 g/l används efter behov. 
Vägledande används 1–3 l/ha.

ANVÄNDNING
BioNutria Bor 150 körs ut i en vätske-
mängd på 100–200 l/ha.

BLANDNINGSORDNING
1. Vatten
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioNutria Bor 150

Om även en pesticid ska tillsättas är det 
viktigt – oavsett typ av pesticid – att läsa 
våra anvisningar på www.bionutria.dk. 
Avsnittet: BLANDNINGS TABELL.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Bor 150 ska förvaras frostfritt 
och utom räckhåll för barn. Vid hantering 
ska skyddshandskar och ögonskydd an-
vändas. Andningsskydd används vid be-
sprutning utan tillräckligt utsug.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

BioNutria Bor 150
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk. 
Flytande borlösning som är avsedd för alla grödor. 
Mikronäringsgödningen kännetecknas av sitt höga innehåll av bor (B).

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

B 150 11,03

Vf 1,36

pH 8,10

 

PROBLEM 
MED HÅRT VATTEN 
1 l BioCrop OptiP per 100 l 

vatten löser problemet 
effektivt. Alternativt kan 0,2 l 
Bio pH Control/100 l vatten 
tillsättas till sprutvätskan
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BioNutria Kobber 70 är en tillåten icke-eko-
logisk produkt som kan användas i ekolo-
gisk jordbruksproduktion i enlighet med 
EU-förordning 2018/848.

ANVÄNDNING  
BioNutria Kobber 70 används i alla grö-
dor som en förebyggande behandling mot 
kopparbrist. 

DOSERING 
Vägledande doseras 1-2 l/ha. 
BioNutria Kobber 70 körs ut i valfri vat-
tenmängd. Eftersom produkten tas upp 
genom bladen är det viktigt med ett gott 
växttäcke. 
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel  eller 
med pesticider. Före blandning med en 
 eller flera pesticider rekommenderas det 
att göra en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
 effekten av blandningar, utan garantin gäl-
ler enbart för innehållet i BioNutria Kobber 
70.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Kobber 70 förvaras frostfritt och 
utom räckhåll för barn. Vid hantering ska 
skyddshandskar och ögonskydd användas.

VARNING
H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögon-
irritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter.
Allmänna: P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande: P264 Tvätta exponerad hud grundligt 
efter användning. P280 Använd skyddshandskar/
ögonskydd. 
Åtgärder: P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta 
med mycket tvål och vatten. P305 + P351 + P338 VID 
 KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. P391 Samla upp spill.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Kobber 70
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk.  
Åtgärdar och förebygger effektivt kopparbrist i alla grödor. 
Särskild sammansättning med mycket hög halt av direkt växttillgänglig 
koppar och svavel.

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

Cu 70,00 6,00

S 35,00 3,02

Vf 1,18 1,18

pH 3,81 3,81

 

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Magnesium 50 är en tillåten 
icke-ekologisk produkt som kan användas 
i ekologisk jordbruksproduktion i enlighet 
med EU-förordning 2018/848.
 
BioNutria Magnesium 50 kan blandas 
med de flesta pesticider. Före blandning 
med en eller flera pesticider rekommen-
deras det att göra en mindre provbland-
ning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
effekten av blandningar, utan garantin 
gäller enbart för innehållet i BioNutria 
Magnesium 50.

DOSERING
BioNutria Magnesium 50 används efter 
behov. Vägledande mängd är 20 l/ha/be-
handling.
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. 

UTKÖRNING
BioNutria Magnesium 50 körs ut i en vat-
tenmängd på 100–200 l/ha. 
Eftersom produkten tas upp genom bla-
den är det viktigt med ett gott växttäcke.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Magnesium 50 ska förvaras 
frostfritt och utom räckhåll för barn. Vid 
hantering ska skyddshandskar och ögon-
skydd användas.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

BioNutria Magnesium 50
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk.  
En högkvalitativ magnesiumlösning som är sammansatt med direkt växt-
tillgängligt magnesium. Innehåller även svavel.

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

Mg 51,20 4,20

S 66,00 5,49

Vf 1,22 1,22

pH 6,92 6,92

 

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Zink 115 är en tillåten icke-eko-
logisk produkt som kan användas i eko-
logisk jordbruksproduktion i enlighet med 
EU-förordning 2018/848.

ANVÄNDNING  
BioNutria Zink 115 åtgärdar effektivt zink-
brist i alla grödor. BioNutria Zink 115 är en 
högkoncentrerad zinkgödning tillverkad av 
de  bästa råvarorna. 

DOSERING 
Vägledande årlig dosering är 4–6 l/ha som 
körs ut i flera omgångar. Störst dosering 
används i majs och andra zinkkrävande 
odlingar.
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en 
 eller flera pesticider rekommenderas det 
att göra en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar 
för  effekten av blandningar, utan 
garantin gäller enbart för inne-
hållet i BioNutria Zink 115.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Zink 115 ska förvaras frostfritt 
och utom räckhåll för barn. Vid hantering 
ska skyddshandskar och ögonskydd an-
vändas.

FARA
Innehåller: Zinksulfat monohydrat.
H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga 
ögonskador. H411 Giftigt för vattenlevande organis-
mer med långtidseffekter.
Allmänna: P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
Förebyggande: P264 Tvätta händerna grundligt efter 
användning. P280 Använd skyddshandskar/skydds-
kläder/ögonskydd.
Åtgärder: P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, 
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED ÖGO-
NEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare. P391 Samla upp spill.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Zink 115
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk. 
Högkoncentrerad zinkgödning. Åtgärdar och förebygger effektivt zinkbrist i alla 
grödor. Särskild sammansättning med mycket hög halt av direkt växttillgänglig 
zink. Innehåller även svavel.

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

Zn 98,40 8,00

S 30,70 2,50

Vf 1,23 1,23

pH 4,96 4,96

    

11.22.SE                   Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Mo 120 är en tillåten icke-eko-
logisk produkt som kan användas i eko-
logisk jordbruksproduktion i enlighet med 
EU-förordning 2018/848.

ANVÄNDNING
BioNutria Mo 120 åtgärdar effektivt 
molybdenbrist i alla grödor. 
BioNutria Mo 120 är en högkoncentrerad 
molybdengödning tillverkad av de bästa 
råvarorna. 

DOSERING 
Vägledande dosering är maximalt 0,1 l/ha, 
som eventuellt upprepas vid kraftig brist 
och i molybdenkrävande grödor som raps 
och baljväxter. 
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en el-
ler flera pesticider rekommenderas det att 
göra en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
 effekten av blandningar, utan garantin 
 gäller enbart för innehållet i BioNutria Mo 
120.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Mo 120 förvaras frostfritt och 
utom räckhåll för barn. Vid hantering ska 
skyddshandskar och ögonskydd använ-
das.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Mo 120
Högkoncentrerad molybdengödning. 
Åtgärdar och förebygger effektivt molybdenbrist i alla grödor. 
 

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

Mo 119,00 9,50

Vf 1,23 1,23

pH 8,59 8,59

 

Vi finns alltid här för rådgivning och försäljning kring näringsämnen för dina grödor, 
och kommer gärna ut på besök hos dig och din ERFA-grupp. 

Du hittar Agro-teamets kontaktuppgifter på bionutria.se



    

Produceras av: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · bio@bionutria.dk

BioNutria Mangan 170 S är en tillåten 
icke-ekologisk produkt som kan användas 
i eko logisk jordbruksproduktion i enlighet 
med EU-förordning 2018/848. 

BLANDNINGAR
Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en eller 
flera pesticider rekommenderas det att göra 
en mindre provblandning. 
BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
 effekten av blandningar, utan garantin gäl-
ler enbart för innehållet i BioNutria Mangan 
170 S.

DOSERING
BioNutria Mangan 170 S används efter be-
hov. Vägledande används 2–4 l/ha.
Behandlingen upprepas om nödvändigt.

ANVÄNDNING
BioNutria Mangan 170 S körs ut i en 
vattenmängd på 50–200 l/ha. 
Eftersom produkten tas upp 
genom bladen är det viktigt 
med ett gott växttäcke.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Mangan 170 S förvaras frostfritt 
och utom räckhåll för barn. Vid hantering 
ska skyddshandskar och ögonskydd an-
vändas.

FARA
Innehåller: Mangansulfat (monohydrat) < 40 %. Orsakar 
allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador genom 
lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. Förvaras utom räck-
håll för barn. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik 
utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddsklä-
der/ögonskydd. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 
i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMA-
TIONSCENTRAL eller läkare. Sök läkarhjälp vid obehag. 
Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en 
godkänd avfallsanläggning.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

 BioNutria Mangan 170 S
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk.
Åtgärdar och förebygger effektivt manganbrist i alla grödor. 
En färdigblandad, högkvalitativ manganlösning. Innehåller även svavel.

  bionutria.dk

DEKLARATION
Vattenlösliga näringsämnen.

Gram/
Liter

Vikt %

Mn 178,04 12,45

S 106,25 7,43

Vf 1,43

pH 4,53

 

11.22.SE

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!         bionutria.se

 Sund ekologi
 med BioNutria Mangan 170 S
och BioNutria Bor 150 

  
BioNutria Mangan 170 S är flytande mangan som har 
sammansatts som ett lättlösligt salt och är lättupp-
tagligt för växten. BioNutria Mangan 170 S har god-
känts för ekologisk användning i enlighet med i EU-för-
ordning 2018/848.
Mangan kan inte förflytta sig i växten och därför är det 
mycket viktigt att mangan tillsätts flera gånger under 
växtsäsongen. Detta förhindrar manganbrist i både 
gamla och nya blad. 
Den rekommenderade dosen är 2–4 l/ha per behand-
ling, vilket  upprepas vid behov. BioNutria Mangan 170 S 

är effektivt, lätt att hantera och ger en snabb och säker 
effekt.

Flytande bor 
för ekologiskt 
jordbruk  
BioNutria Bor 150 är en flytande 
borlösning som har sammansatts som en suspension. 
BioNutria Bor 150 har godkänts för ekologisk jordbruks-
produktion i enlighet med i EU-förordning 2018/848. 
BioNutria Bor 150 sprutas ut i upprepade doser på 2-3 
l/ha i en vätskemängd på 100-200 l/ha. 
En flytande, effektiv och lättupptaglig borlösning för 
ekologiska grödor som framställts av de allra bästa 
råvarorna.  Den är enkel att hantera och kvaliteten är 
oöverträffad. 
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BioNutria Bor 150 är en tillåten icke-ekolo-
gisk produkt som kan användas i ekologisk 
jordbruksproduktion i enlighet med EU-för-
ordning 2018/848.

BioNutria Bor 150 kan med stor fördel 
blandas med en produkt från BioCrop-se-
rien. Om det finns behov av mangan re-
kommenderar vi BioMangan 170 NSP på 
grund av gödningens naturligt mycket 
låga pH-värde. Därmed är det möjligt att 
bespruta med både bor och mangan samt, 
om det önskas, övriga mikronäringsäm-
nen och spårämnen i samma utkörning.

Observera att vi inte tar något ansvar vid 
blandning med andra gödningsmedel eller 
med pesticider. Före blandning med en el-
ler flera pesticider rekommenderas det att 
göra en mindre provblandning. 

BioNutria Danmark tar inget ansvar för 
effekten av blandningar, utan garantin 
gäller enbart för innehållet i BioNutria Bor 
150.

DOSERING
BioNutria Bor 150 g/l används efter behov. 
Vägledande används 1–3 l/ha.

ANVÄNDNING
BioNutria Bor 150 körs ut i en vätske-
mängd på 100–200 l/ha.

BLANDNINGSORDNING
1. Vatten
2. BioCrop OptiP

3. BioMangan 170 NSP

4. BioNutria Bor 150

Om även en pesticid ska tillsättas är det 
viktigt – oavsett typ av pesticid – att läsa 
våra anvisningar på www.bionutria.dk. 
Avsnittet: BLANDNINGS TABELL.

HANTERING OCH FÖRVARING
BioNutria Bor 150 ska förvaras frostfritt 
och utom räckhåll för barn. Vid hantering 
ska skyddshandskar och ögonskydd an-
vändas. Andningsskydd används vid be-
sprutning utan tillräckligt utsug.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig!

BioNutria Bor 150
Tillverkat av de absolut bästa råvaror som är tillåtna för ekologiskt bruk. 
Flytande borlösning som är avsedd för alla grödor. 
Mikronäringsgödningen kännetecknas av sitt höga innehåll av bor (B).

  bionutria.dk

DEKLARATION

Gram/
Liter

Vikt %

B 150 11,03

Vf 1,36

pH 8,10

 

PROBLEM 
MED HÅRT VATTEN 
1 l BioCrop OptiP per 100 l 

vatten löser problemet 
effektivt. Alternativt kan 0,2 l 
Bio pH Control/100 l vatten 
tillsättas till sprutvätskan

Effektiva produkter utan utfällningar
Vi har besökt Hesselagergaard Gods och samtalat med 
Jørgen Elgaard  Pedersen, som har varit driftschef  sedan 
2003. Godsets ägor omfattar 560 hektar. Av dessa odlas 
300 hektar ekologiskt med ärter, bondbönor, raps, hy-
bridråg, ängssvingel, havre, vårkorn till malt samt ham-
pa. Övergången till ekologiskt jordbruk inleddes under 
 hösten 2018. Jørgen och en kollega samarbetar kring 
tröskor och såmaskiner.
”Vi har använt BioNutrias produkter sedan 2018. Under 
den extrema torkan 2018 räddades hela vår spenatod-
ling av BioCrop OptiXL. Plantorna höll sig gröna förhållan-
devis länge, vilket innebar att vi fick en rimlig avkastning 
trots de mycket torra väderförhållandena. 
Våra marker är generellt sett inte särskilt mangankäns-
liga. Efter övergången till ekologisk odling har vi använt 

BioNutria Mangan 
170 S och BioNutria 
Bor 150 där vi har 
haft behov av det och 
fått det godkänt av en 
konsult.
Jag upplever att BioNutrias produkter är mycket enkla 
att hantera, och vi har inga problem med utfällningar 
eller stopp i munstycken. Jag måste erkänna att det är 
tråkigt att behöva vara utan Bio pH Control i det ekolo-
giska jordbruket.”
Jørgen Elgaard Pedersen, driftschef, Hesselager Gods, Fyn
Hesselagergaard Gods I/S ägs av Henrik Blixen-Finecke och hans son Chris-
topher Blixen-Finecke.
Godsets ägor omfattar 560 hektar. Av dessa odlas 300 hektar ekologiskt 
med ärter, bondbönor, raps, hybridråg, ängssvingel, havre, vårkorn till malt 
samt hampa. Dessutom odlas 15 hektar med julgranar, och cirka 200 hektar 
utgörs av skog.


