
 Problem med hårt vatten?
Tillsätt Bio pH Control – det är smidigt, enkelt och billigt
Hårt vatten är ett stort problem på många platser i Skandinavien och Östeuropa. 
Vattnets hårdhet är beroende på en rad olika katjoner, men de som skapar störst 
problem är kalcium (Ca) och magnesium (Mg). 
Anledningen till att just dessa två är i fokus är att de skapar beläggningar i sprutan 
när de fälls ut från sprutvätskan. Eftersom dessa två är bundna till CO3 (kalcium-
karbonat och magnesiumkarbonat) blir vattnets pH-värde högt.

Kvalitet kostar inte – det lönar sig! www.bionutria.dk

Stopp i munstycken – inget problem
Om en produkt tillsätts i sprutvätskan 
– t.ex. en pesticid som Betanal eller ett 
 mikronäringsämne som bor (B), som båda 
har ett högt pH-värde och samtidigt en hög 
buffertkapacitet – sker en betydlig höjning av 
pH-värdet, och samtidigt en kraftig reduk-
tion av upplösningsförmågan för Ca och Mg. 
 Resultatet är att de fälls ut i sprutan, vilket 
ofta orsakar omedelbara problem med stopp 
i munstycken. 
Traditionella pH-sänkande produkter är sam-
mansatta av 1 eller 2 aktiva ämnen. Bio pH 
Control innehåller ytterligare 2 aktiva  ämnen 
som säkrar att både pesticider och mikro-
näringsämnen snabbt och säkert tas upp av 
grödorna. Dessa additiver/tillsatser är unika 
för Bio pH Control.

•   Bio pH Control är en unik produkt med 
hela 4 aktiva ämnen.

•   Bio pH Control sänker pH-värdet i 
sprutvätskan och neutraliserar där-
med den skadliga effekten av Ca, Mg 
och CO3. 

•   Bio pH Control säkrar att både pesti-
cider och mikronäringsämnen snabbt 
och säkert tas upp av grödorna.

•   Praktiska erfarenheter visar att 
använ dningen av pesticider kan 
 reduceras med 30 %.



Reducera användningen av pesticider
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Bio pH Control ger helt fantastiska resultat som 
överraskar och imponerar på många när det till-
sätts i sprutvätskan. T.ex. ger besprutning med 
glyphosat en synlig effekt – ogräset vissnar 
ned helt – inom loppet av 2–3 dagar. Betanal 
och bor körs ut utan minsta problem, samtidigt 
som  besprutningen är ytterst effektiv. Samma 
 mönster ses även vid andra besprutningar. 
Flera pesticiders effekt har en snabb halverings-
tid* vid högt pH-värde. Det betyder att effekten 
på mycket kort tid reduceras betydligt och resul-
tatet av besprutningen blir dåligt. 
Praktiska erfarenheter från en lång rad kunder 
visar att de kan reducera pesticidförbrukningen 
med 30 % när de tillsätter Bio pH Control.
Priset är beroende av vattnets hårdhet, men lig-
ger oftast mellan 5,5 och 7 kr/100 l vatten.

Betydande ekonomisk och miljömässig vinst
De positiva ekonomiska effekterna går  snabbt 
att räkna ut. Dessutom förhindras en minskad 
avkastning till följd av försämrad effekt av 
ogräs-/svampbekämpning.
Sist men inte minst tillkommer de stora posi-
tiva miljöeffekterna.

*  Alla pesticider fungerar inte optimalt vid lågt 
pH-värde. Kontrollera därför alltid det op-
timala pH-värdet för den/de pesticider du 
använder. Justera därefter sprutvätskans 
pH-värde till den optimala nivån med Bio pH 
Control. Vi rekommenderar att du köper en 
pH-mätare. Den kostar några tusenlappar 
och kan mycket väl bli din bästa investering..

Vi finns alltid här för rådgivning och kommuni-
kation kring näringsämnen, och kommer gärna 
ut på besök hos dig.

Om du har frågor är du varmt välkommen 
att kontakta vårt jordbruksteam – du hittar 
kontakt uppgifterna på bionutria.dk
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DOSERING
Laboratorietest har via titrering vist, at Bio 
pH Control kun skal tilføres med 0,15 - og 
ved meget hårdt vand 0,2 l/100 l vand.

ANVENDELSE
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøj-

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

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

BLANDINGER
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave 
en mindre prøve blanding. BioNutria Dan-
mark påtager sig intet ansvar for effekten 
af blandinger, men garanterer alene for 
indholdet af Bio pH Control.

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

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

DEKLARATION 

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

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

Vægt %

Vf 1,23

pH 0,37

 

    

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

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

ANVENDELSE
1.  Hæld den ønskede vandmængde i sprøj-

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

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

BLANDINGER
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os 
ansvar for blanding med andre gødninger 
eller med pesticider. Inden blanding, med et 
eller flere pesticider, anbefales det, at lave 
en mindre prøve blanding. BioNutria Dan-
mark påtager sig intet ansvar for effekten 
af blandinger, men garanterer alene for 
indholdet af Bio pH Control.

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

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

DEKLARATION 

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

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

Vægt %

Vf 1,23

pH 0,37

 


