Næringsstofferne i handelsgødninger eller mineralgødninger,
som de også kaldes, er lige så naturlige som de økologiske. Ligesom de økologiske er de sammensat af naturligt forekommende grundstoffer. Det vigtige er, at gødningen indeholder
alle de livsnødvendige grundstoffer i tilstrækkelig mængde, og
det er kun BioNutrias gødningskoncepter, der lever op til dette.
For at gennemføre hele sin livscyklus, skal enhver plante bruge
17 forskellige grundstoffer. Mangler der et eller flere, vil plantens vækst, sundhed og modstandskraft overfor ukrudt, skadedyr og sygdomme være nedsat.
Ligeledes vil plantens tørke- og frostresistens være nedsat –
ofte i betydelig grad. Det er derfor helt afgørende, at planten
har adgang til eller forsynes med samtlige af nedenstående 17
grundstoffer (næringsstoffer).

LANDBRUG ∙ GOLF ∙ HAVEN
PA R K & S TA D I O N

Til dig der ikke vil gå på kompromis med gødningen til væksthusets planter
har vi sammensat Bio De Luxe 4-1-6.
• Sunde,

stærke og livskraftige planter
• Gødningen er clorfri, hvilket eliminerer risikoen for bladsvidninger
Gødningen, der sælges i en 1 l og 5 l dunk, kan
anvendes til både væksthuset, hjemmets planter, altankasser samt planter i krukkehaven.

Sunde potteplanter
Du kan med stor fordel bruge Bio De Luxe 4-1-6
til at gøde hjemmets blomster og grønne potteplanter.
Følg doseringsvejledningen og oplev hvordan
dine blomster og planter får smukke og kraftige
blade samt masser af blomster.

Gode råd er gratis
Besøg vores hjemmeside bionutria.dk. Her finder du yderligere informationer om vores gødninger samt testimonials med erfaringer fra andre kunder.
Det er meget vigtigt for os, at vore kunder får
en god oplevelse med vore produkter. Har du
spørgsmål, kan du søge information og se vores
åbningstider på www.bionutria.dk eller kontakte os på mail: kundeservice@bionutria.dk

Producent
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6 · 8990 Fårup · kundeservice@bionutria.dk
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H (hydrogen) fra H2O – C (carbon) fra CO2 og
sukker (C6H12O6) samt O (oxygen) fra CO2 og H2O
N (nitrogen), P (fosfor), K (kalium), S (svovl),
Mg (magnesium), Mn (mangan), Fe (jern), Ca (calcium),
Cl (klor), Zn (zink), Ni (nikkel), Cu (kobber),
B (bor) samt Mo (molybdæn) fra handelsgødning

Bio De Luxe 4-1-6 er ikke
markedets billigste gødning,
men kvaliteten er absolut
uovertruffen.

Forbeholdt trykfejl.

Enhver gødning, uanset om den er fast eller flydende, økologisk eller ikke, tilfører planterne de samme næringsstoffer. Og
gødningen optages af planterne i den samme form.

Bio De Luxe 4-1-6

Tilfører man de rigtige næringsstoffer, formuleret af de rette råvarer,
i den rigtige mængde og på det rette tidspunkt, bliver planterne nærmest pr. automatik
sunde, kraftige og i meget høj grad i stand til at udkonkurrere ukrudt, mos etc. samt
modstå eventuelle angreb af både sygdomme og skadedyr. Som en positiv
sideeffekt heraf kan brugen af pesticider i haven reduceres eller helt undgås.
Sidst men ikke mindst har planterne en langt bedre tørkeresistens og vinterfasthed.
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Det giver mange og betydelige fordele for både planterne og for haveejeren. Lad os nævne enkelte
fordele:
Gødningerne er:
• Produceret af de absolut reneste
råvarer
• Sikret mod både udvaskning og
fordampning
•
Umiddelbart tilgængelige for
planterne
Derfor oplever vores kunder at:
• Blomstrende vækster f.eks. frugttræer og frugtbuske får langt flere
blomster og er rigt bærende
• Græsplænen får en meget attraktiv, flot grøn farve, og bliver bliver
så vital og tæt, at den er i standtil
at undertrykke og udkonkurrere
de fleste ukrudtsarter, mos osv.
•
Du bestemmer både vækst og
farve på græsplænen

BioNutria er den eneste gødningsproducent, hvis produk
ter sikrer, at dine planter får tilstrækkelige mængder af
de 17 essentielle grundstoffer, der sikrer sunde og højt
ydende planter. Gødningen er sammensat af de mest
planteoptagelige råvarer og formuleret nøjagtigt som
Danmarks førende forskere anbefaler. Derfor oplever Bio
Nutrias kunder en unik effekt af gødskningen.

og hjemmets planter
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Mikronæringsstofferne, som indgår i BioStar ClassicXL, er – som de
eneste på markedet – sammensat
af de mest planteoptagelige råvarer
og formuleret nøjagtigt som Danmarks førende forskere anbefaler.
Flere af dem er godkendt til økologisk brug. Det er ikke kun gødningens indhold af næringsstoffer, der
adskiller vore produkter fra andre
gødninger. En meget væsentlig forskel er, at alle BioNutrias gødninger
er flydende og – oven i købet – formulerede som ægte opløsninger.

til væksthusets
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– den direkte vej til en pesticidfri have
med sunde højtydende planter

Optimal næring

Co

BioNutria gødskningssystem

www.bionutria.dk

Når naturen og videnskaben går hånd i hånd

Kvalitet
Kvalitetkoster
kosterikke
ikke- -det
detbetaler
betalersig..!
sig..!

Plænepakken

Flydende

calcium

– effektiv gødning til græsplænen
og havens øvrige planter
Nem gødskning
med BioDuo
Gødningsspreder
Alle BioNutrias gødninger udbringes med BioDuo Gødningsspreder. Udbringningsmetoden
kan beskrives som genial, hurtig, utrolig nøjagtig og giver ingen gener for hverken husdyr,
mennesker eller maskiner.

Sådan virker det:
Gødningen suges ud af dunken
via et sugerør, og blandes automatisk med vandet fra vand
hanen i forholdet 1 del gødning
til 20 dele vand.
Blandingen sikrer, at planterne hurtigt og effektivt optager
gødningen gennem både blade
og rodnet.
Der kan forventes en meget
hurtig virkning af gødningen.
Se instruktions
video på
bionutria.dk

HUSK!
Rengør altid BioDuo godt e fter
udbringning af gødningen, så
kan den anvendes igen og igen.

styrker dine planter

Vejl. dosering til grøntsager, bær og frugttræer
BioGolf NPK 13-1-7
Bær, nødder og frugt
Afgrøde
Blåbær

Alle jordtyper
l/10 m2

BioGolf NPK 13-1-7
Grøntsager
Afgrøde

Sandjord
l/10 m2

Den sikre vej til en stærk, sund og grøn græsplæne
10 l BioNutria NPK 13-1-7 + 5 l Star ClassicXL
(greenkeeperens hemmelighed) og BioDuo Gødningsspreder. Rækker til ca. 500 m2.
Samme gødninger anvendes på nogle af Europas
fineste golfbaner samt superliga- og bundesliga
stadions.

1,0

Asier

Blommer

0,9

Asparges

0,9

Brombær

0,6

Bladselleri

1,3

Græskar

0,8

Blomkål

1,5

Hassel

0,5

Broccoli

1,3

Hindbær

0,6

Grønkål

1,0

• Sunde,

stærke og livskraftige planter

Humle

1,0

Gulerod

0,7

Hyben

0,6

Hvidkål

1,7

Hyld

1,2

Kinakål

• Smukt

dybgrønt græs, mindre end én time efter
udbringning

1,2

Jordbær

0,5

Knoldselleri

1,4

Kirsebær

0,9

Løg

1,0

Melon

0,8

Pastinak

1,0

Mispel

0,5

Rodpersille

1,0

Pærer

0,9

Porre

1,4

Rabarber

0,6

Rosenkål

1,4

Rønnebær

0,6

Rødbede

1,1

Solbær, ribs

1,0

Rødkål

1,6

0,9

Salat

1,0

0,6

Savoy-/spidskål

1,6

0,9

Spinat

0,7

0,9

Spisekartofler

0,8

0,6

Sukkermajs

0,9

Squash

0,9

Spisedruer
Stikkelsbær
Vindruer
Æble
Øvrig frugt

0,8

Vi anbefaler, at de nævnte gødÆrter
0,0
ningsmængder suppleres med
0,1 l Star ClassicXL/10 m2, der fordeles over 2-3 gange i vækst
perioden. Dermed tilføres planterne alle livsnødvendige mikronæringsstoffer og sporstoffer. Resultatet vil typisk ses som sundere
og mere tørkeresistente planter, der giver et højere udbytte med
en bedre kvalitet.

• Bestem

selv om græsset skal vokse langsomt,
normalt eller hurtigt

Fakta om kalk

• Næringsstoferne

optages effektivt gen
nem
både blade og rødder
• Nem

og elegant udbringning med BioDuo
Gødningsspreder

Gødningerne må ikke an
vendes, hvis der er udsigt
til frost inden for de nær
meste 48 timer.

Leveres
også som
refill

BioGolf NPK 13-1-7
Giver, i kombination med Star ClassicXL,
en sund, gron græsplæne

10 LTR.

Direkte fra golfbanen og til græsplænen kommer en af
vores absolut bedste fairway gødninger. Gødningen skal
altid blandes og udbringes sammen med Star ClassicXL,
dermed kan man enkelt styre både farve og vækst på
græsset.
Gødningerne blandes i og udspredes nemt og præcist hvor der er brug for næringsstofferne, med
BioDuo gødningssprederen til flydende gødning.
Eftersom gødningen blandes og udbringes sammen med
Star ClassicXL, opnås en imponerende kombination af
harmonisk vækst og en flot grønfarve. Samtidigt med
at planterne tilføres alle livsnødvendige næringsstoffer.
Herved opnås sunde, stærke og livskraftige planter.
ANVENDELSE
Vejledende dosering er 3-6 l/100 m2/sæson.
Gødningen udbringes med BioDuo gødningssprederen til
flydende gødning.
Total N

CO(NH2)2

P

K

Vf

pH

13,0

13,0

1,0

7,0

1,24

2,02

Gødningen må ikke anvendes, hvis der er udsigt til
frost inden for de nærmeste 48 timer.

Læs også vigtige fakta oplysninger i vores katalog
eller på www.bionutria.dk
FARE

Indeholder: Phosphorsyre, Forårsager hudirritation. Forårsager
alvorlig øjenskade. Vask eksponerde områder grundigt efter
brug. 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. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED
HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg
lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges
igen.

OBS! Tallene er i vægtprocent. På grund af gødningens høje indhold af næringsstoffer skal
man undgå at få den i øjnene. Gødningen er ikke tilsat farvestoffer.
OPBEVARING: Gødningen skal opbevares frostfrit.
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• Bestem

selv farven på græsserne

Gødningsplan for græsplænen – hele året rundt
JANUAR
Medio januar
BioNutria Fortify 1 l/100 m2
– læs etiketten

MAJ

FEBRUAR

MARTS

Medio februar
BioNutria Fortify 1 l/100 m2
– læs etiketten

Primo marts
BioVinter Garden 2,5 l/100 m2
Medio marts
Star Classic 1 l/100 m2
BioNutria NPK 13-1-7 2 l/100 m2

APRIL
Medio april
BioCalcium 1 l/100 m2

JUNI

JULI

AUGUST

Medio maj
Star Classic 1 l/100 m2
BioNutria NPK 13-1-7 2 l/100 m2

BioNutria Fortify 1 l/100 m2

Medio juli
Star Classic 1 l/100 m2
BioNutria NPK 13-1-7 2 l/100 m2

BioNutria Fortify 1 l/100 m2

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Medio september
BioCalcium 1 l/100 m2

Primo oktober
BioVinter Garden 2,5 l/100 m2
Ultimo oktober
BioVinter Garden 2,5 l/100 m2

Primo november
BioNutria Fortify 1 l/100 m2
Ultimo november
BioNutria Fortify 1 l/100 m2
– læs etiketten

Medio december
BioNutria Fortify 1 l/100 m2
– læs etiketten

Den traditionelle faste kalk, der bruges af mange haveejere, består af calcium og carbonat.
Calcium styrker planternes cellevægge og gør dermed planten
mere modstandsdygtigt overfor svampeangreb, mens car
bonat hæver jordens reaktionstal (Rt*).
Et passende Rt for de fleste jordtyper er 5,8 og 6,3. Er det høj
ere, reduceres plantetilgængeligheden af en række vigtige næringsstoffer.
I ”gamle dage”, da Hede Selskabet begyndte opdyrkningen af
den jyske hede, tilførte man kalk, for at forbedre jorden og gøre
den mindre sur.
I dag er situationen en helt anden. Stort set alle danske landbrugs- og havejorde er meget velgødede og Rt er i mange haver
på et alt for højt niveau.
Vi anbefaler derfor, at havejeren får taget en jordbundsanalyse,
der giver et overblik over hvilket Rt. samt hvilke næringsstoffer,
der er i jorden. Derefter er det nemt at tilføre de næringsstoffer,
som planterne har behov for.
Som følge af et ofte meget højt Rt. bør man undgå traditionel
fast havekalk som, via carbonat indholdet hæver Rt. yderligere.

BioCalcium er løsningen
BioCalcium , der er en flydende calciumgødning, har været brugt
på golfbaner og stadions gennem flere år.
• Tilfører 100 % planteoptageligt calcium, men ingen carbonat,
og hæver derfor ikke jordens Rt*
• BioCalcium udbringes nemt og hurtigt med BioDuo Gødningsspreder i præcist den ønskede mængde.
• Ingen gener for hverken mennesker, dyr eller maskiner (robotplæneklippere).

* Jordens surhedsgrad angives i Rt (reaktionstal).

Man gøder også om
efteråret og vintreren
Efterårspakken
10 l BioNutria Fortify, 10 l BioVinter Garden og BioDuo Gødningsspreder.
BioVinter Garden og BioNutria
Fortify er hver for sig � og især i
kombination � de absolut bedste
efterårs og vintergødninger på
markedet.
Gødningen indeholder kun op
løste næringsstoffer og er ikke
tilsat farve eller nogen form for
pesticid.
• Græsserne styrkes og får en flot
dyb grøn farve
•
Giver en stærk og sund plæne gennem vinteren samt den
bedste start om
Fås
også
som
foråret
refill uden
BioDuo

OBS! Gødningerne må ikke anvendes, hvis der er udsigt til frost
inden for de nærmeste 48 timer.

