
Toppkvalitet på dina Julgranar
med mikronäringsämnen från BioNutria 
BioNutrias mikronäringsämnen används som standardbehandling av många julgransodlare för 
att säkra barrens färg och fyllighet samt för att minimera förekomsten av avbarrade grenar. 
Om du väljer BioNutrias gödselmedel och följer våra rekommendationer kan du se fram emot ett 
enkelt, mycket ekonomiskt och extremt effektivt gödningsprogram.
•   BioCropOptiXL har högt innehåll av olika näringsämnen till marknadens billigaste literpris. 
•   BioMangan 180 NS ger färg och fylligare barr. 
•   BioMagnesium 50 är ett billigt, lätt och effektivt sätt att tillföra magnesium i lätt upptagbar 

form. -Gödningen reducerar förkomsten av ”bara skuldror” - läs mera på baksidan. 
•  Tillsatta additiver. Alla BioNutrias produkter innehåller tillsatta additiver - inklusive vidhäftning-

smedel, som säkrar en snabb och effektiv upptagning genom barren.
•   Blandbara. BioNutrias produkter är helt blandbara med svavel och lusmedel.

Gödningsförslag med mikronäringsämnen
Första besprutningen efter 
knoppning

Fläktspruta
400-600 l vatten/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 12 l. BioMagnesium 50
3–4 veckor efter 
första besprutningen

Fläktspruta
400-600 l vatten/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 12 l. BioMagnesium 50
3–4 veckor efter andra 
besprutningen

Fläktspruta
400-600 l vatten/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 180 NS  

+ 36 l. BioMagnesium 50
Färggödsling vid behov 
(upprepa ev.)

Fläktspruta
400-600 l vatten/ha

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

Använd alltid 400–600 l vatten/ha. Det är viktigt att alla barr täcks av lösningen. Mängderna är 
ungefärliga och kan justeras efter odlingens behov både avseende mängd och antal körningar. 
Första utkörningen sker som regel under den senare hälften av juni och den sista utkörningen 
bör inte ske senare än i slutet av september. Därefter kan det inte förväntas att barren är mot-
tagliga längre.

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



BioMagnesium 50 
– motverkar avbarrade grenar
Avbarrade grenar är tyvärr ett välkänt problem för många 
julgransodlare. Med BioNutrias BioMagnesium 50 säkrar du 
tillförseln av lättupptagligt magnesium flera gånger  under 
säsongen 
Danske Juletræer har genomfört ett antal försök av olika magnesium-lösningar för att mot-
verka avbarrade grenar. Här ligger BioNutrias BioMagnesium 50 med i toppen och helt utan 
risk för sveda.   

BioNutria Danmark ApS  ·  Europavej 6  ·  8990 Fårup  ·  kundeservice@bionutria.dk www.bionutria.dk

Förekomsten av avbarrade grenar jämfört med kontrollbehandling
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Behandlingar

    

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

Fremstillet af de absolut bedste råvarer 
og er tilsat amidkvælstof for at øge opta
gelsen og dermed forbedre effekten af de 
tilførte næringsstoffer. 
BioMagnesium 50 kan blandes med de 
 fleste pesticider. Inden blanding med ét 
 eller flere pesticider anbefales det, at lave 
en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet an
svar for effekten af blandinger, men ga
ranterer alene for kvaliteten og indholdet 
af BioMagnesium 50.

DOSERING
BioMagnesium 50 anvendes efter behov. 
Vejledende mængde er 20 l/ha/behand
ling.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager 
os ansvar for blanding med andre gødnin
ger eller med pesticider. Inden blanding, 
med et eller flere pesticider, anbefales 
det, at lave en mindre prøveblanding. 
BioNutria Danmark påtager sig intet 
 ansvar for effekten af blandinger, men 
garanterer alene for indholdet af BioMag
nesium 50.

UDBRINGNING
BioMagnesium 
50 udbringes i en 
vandmængde på 
100200 l/ha. Da produktet optages gen
nem bladene er det en fordel med et godt 
plantedække.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMagnesium 50 skal op bevares frost
frit og opbevares utilgængeligt for børn. 
Ved håndtering skal bæres beskyttelses
handsker og øjenbeskyttelse.

DEKLARATION 

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 BioMagnesium 50
En højkvalitets magnesiumopløsning formuleret 
på basis af umiddelbart plantetilgængeligt mag-
nesium. Indeholder desuden svovl.

Gr. pr. ltr. Vægt %

Total N 21,25 1,70

CO (NH2)2 21,25 1,70

S 68,63 5,49

Mg 52,13 4,17

Vf 1,25

pH 5,32

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.

TILSAT
SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte

næringsstoffer.

BioNutrias produkter är helt blandbara med svavel och lusmedel och kan därför ingå i sam-
band med besprutning mot skadedjur. 

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare information eller beställning.
Kontaktuppgifterna hittar du på bionutria.dk


