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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 konkurrenceevne 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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2020 har på grund af Corona-udbruddet unægteligt 
givet udfordringer, men generelt har det været et rig-
tig godt år for mange landmænd. Udbytteniveauet har 
været tilfredsstillende, høsten har været nem og pri-
serne acceptable. Sidst, men ikke mindst, har efteråret 
været tørt, og det har været nemt at etablere vinter-
sæden. Med andre ord er grundlaget for et godt 2021 
bestemt til stede.
Velkommen til vores nye katalog, hvor du blandt andet 
kan læse forskellige landsmænds erfaringer med at bruge 
vores produkter.
I samarbejde med vores dygtige rådgivere har landmænd 
over hele landet optimeret deres arbejdsprocesser med 
produkter, som gavner både miljøet, tidsforbruget og 
bundlinjen. Hvilket fører mig frem til en lille personale- 
update fra egne rækker:
Jens Erik Pust har udført et imponerende informations-
arbejde, som har givet os mange nye kunder. Men døg-
net har kun 24 timer, og vi har derfor, med virkning fra den 
1. januar 2021, ansat yderligere tre nye medarbejdere til 
 vores Agroteam. Et team, der udelukkende beskæftiger 
sig med salg og rådgivning til landbruget i Danmark og ud-
landet. Det er tydeligt, at vores kunder ønsker en tæt kon-
takt med engagerede og kompetente rådgivere,  uanset 
om de bor i udlandet eller i Danmark – og dem har vi. 
Vores Agroteam består fra den 1. januar af: Jens Erik Pust, 
Ivan Brendstrup, Jørgen Jagd og Karin Fabricius. 

Merudbytte med TRIPLEX
TRIPLEX-strategien anvendes nu på mange bedrifter, 
og mit gæt er, at konceptet fremover anvendes i stor stil 
som en forsikring mod mangel på mikronæringsstoffer 
og sporstoffer samt med en forventning om merudbyt-
ter i størrelsesordenen 200 til 1000 kg./ha. Fokuserer 
vi på  mikronæringsstoffer og sporstoffer, er TRIPLEX- 
konceptet, der er sammensat af de mest planteoptage lige 
og blandbare næringsstoffer, uden sammenligning det 
mest komplette gødskningskoncept på markedet. 
At kornafgrøderne samtidigt bliver meget stråstive er na-
turligvis uhyre interessant. Kan landbruget – ved at bruge 
TRIPLEX-strategien – reducere eller helt undlade brugen 
af stråforkortere og derved både spare penge og miljøet 
for en negativ påvirkning, så er vi kommet rigtigt langt!

Effektivt og miljørigtigt
Bio pH Control går sin sejrsgang, og det er sjældent, at man 
ser et produkt indtage et marked så hurtigt. Det er forstå-
ligt, når vi ser på de store økonomiske og miljømæssige ge-
vinster, der ligger i den reduktion af pesticidforbruget på 30 
til 50 %, som Bio pH Control muliggør.  Jeg kan kun anbefale 
alle, der har hårdt vand, at bruge Bio pH Control. 
Du kan glæde dig over, at du nu kan sprøjte med både 
 Betanal og Bor uden at få problemer med tilstoppede 
 dyser. Du kan også blive imponeret over, at Glyphosat- 
produkterne og andre produkter ikke skummer, at sprøjt-
ningen giver en lynhurtig og synlig effekt (to -tre dage) og 
blive forundret over, at behandlingen ikke koster mere end 
ca. 5 kr./100 l vand. 
Vil du vide mere om Bio pH Control og dets anvendelse un-
der netop dine forhold, er vores medarbejdere i Agro teamet 
klar til at komme ud til dig for at demonstrere  effekten.
Nye startgødninger til majs
Der er al mulig grund til at få den bedste virkning af fosfor-
gødningen. Vi har sammensat nye startgødninger, der er 
skræddersyet til placering af gødningen i forbindelse med 
såning. Vores startgødning NP 5-8, som gentagne gange 
i majsforsøg har givet topresultat, beholder vi i program-
met. Men vi forventer, at de nye gødninger kan hæve ud-
bytterne endnu mere. De nye gødninger markedsføres til 
foråret. 

Vi ser frem til et rigtigt godt samarbejde i 2021 og vil som 
sædvanligt gøre alt for at give vores kunder den bedste 
service.
Mange tak til alle vores kunder for et godt samarbejde samt 
en speciel tak til de landmænd, der deler egne  er faringer 
med deres kolleger og os i form af testimonials her i ka-
taloget. Jeg vil opfordre dig til at læse disse testimonials 
igennem, for videndeling gør os som bekendt stærkere.
Flere helt nye kunder medvirker, men også kunder, som 
har brugt vore mikronæringsstoffer i flere år, deler ud af 
erfaringerne. 
Til slut vil vi ønske dig et rigtig godt 2021 og håber, at du i 
kataloget finder inspiration og nye muligheder til at opti-
mere bedriftens resultater.
God fornøjelse
Ove Andersen

Velkommen til en verden af
mikronæringsstoffer

der gør en forskel



Meget varierende jordtyper på Marienborg Gods har gjort 
det vanskeligt at opnå et ensartet resultat, også inden for 
de enkelte marker. Lars Haugaard, driftsleder på Marien-
borg Gods gennem 25 år, fortæller:

”Vi købte de første produkter fra BioNutria i 2018. Vi er gået 
all in fra 2019 og bruger nu BioMangan 170 NSP, BioCrop 
OptiXL, BioBor 150ECO, Ammoniumsulfat samt Bio pH Con-
trol. 

I roerne har vi konstateret, at virkningen kommer kort tid 
efter, at vi har kørt med en blanding af BioMangan 170 NSP, 
BioCrop OptiXL og BioBor 150ECO. 

Generelt er det vores erfaring, at alle afgrøderne hurtigt op-
tager næringsstofferne. Vi kan normalt se en umiddelbar 
effekt få dage efter udbringningen ved, at planterne bliver 
flotte grønne. Vi oplever, at markerne bliver mere ensar-
tede, og afgrøderne generelt bliver stærkere.

Vi er udfordrede på sprøjtekapaciteten, og det er derfor helt 
afgørende, at produkterne er blandbare, så vi begrænser 
antallet af overkørsler i marken. Mangan og øvrige mikro-
næringsstoffer ville ikke blive kørt rettidigt ud, hvis ikke 
blandbarheden var så god, som det er tilfældet med pro-
dukterne fra BioNutria. Helbredsmæssigt er de flydende 
produkter jo også langt bedre at køre med.

Det er et kæmpe plus, at BioNutria yder rådgivning omkring 
tidspunkter for udbringning, blandingsmuligheder med 
 videre; det har vi virkelig haft stor glæde af.

Efter Bio pH Control er blevet en fast bestanddel i alle vores 
sprøjtninger, oplever vi ikke længere tilstoppede dyser eller 
filtre, og sprøjten er helt fri for kalkbelægninger.”

Afsluttende pointerer Lars: ”Det er en stor tilfredsstillelse, 
at se de ensartede marker, vi har opnået ved at bruge pro-
dukter fra BioNutria. Det har vi bestemt ikke været vant til 
på grund af den meget forskellige bonitet, vi har på bedrif-
ten.”
Lars Haugaard, driftsleder, Marienborg Gods, Møn
Godset dyrker 1.250 ha agerjord, hvoraf de 800 er ejet. Der dyrkes hvede, roer, 
raps, byg, rug, frøgræs, hvidkløver og spinatfrø. Godset har endvidere en svine-
produktion med 800 søer og 400 ha skov.

Effektive, blandbare produkter 
er altafgørende
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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 0,65

Vægt 
procent 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 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 0,59

Vægt 
procent 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,20 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

BioCrop PotatoP

Specialformulering til kartofler med 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 0,62

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 3,85 1,00 2,00 0,10 0,20 0,09 1,00 0,05 1,23 1,66

Total N CO(NH2)2 NH4 S Vf pH

g./l.

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

g./l.

Vægt 
procent 11,00 1,32 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

g./l.

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 23,63 26,40 39,60 1,32 1,32 2,64 13,20 0,66

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 1,79 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,32 1,77

BioCrop OptiCu 

Mikronæringsblanding med højt kobberindhold designet til jorde og afgrøder med kobbermangel. 

Total N CO(NH2)2 S Mn Mg Cu Zn B Fe Mo Vf pH

g./l. 21,25 21,25 61,25 18,75 31,25 3,75 1,25 1,13 12,50 0,13

Vægt 
procent 1,70 1,70 4,90 1,50 2,50 0,30 0,10 0,09 1,00 0,01 1,25 1,88

BioKalium 100
Kaliumopløsning til hurtig af hjælp ning af kali-
um  mangel i alle afgrøder.

K Vf pH

g./l.  100,80 

Vægt 
procent 9,00 1,12 6,50

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. 

Sprede -
klæbemiddel
For at optimere både optagel-
sen og effekten af de tilførte 
næringsstoffer indeholder alle 
BioNutrias mikronærings stof -
fer mindst 2 adjuvants og altid 
spredeklæbe middel. 
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BioMangan 170 NSP

Markedets eneste manganmiddel med indbygget pH kontrol. 
Anvendes ved blanding med bor og ved hårdt vand. Ene-
stående blandeegenskaber. 

S Mn Vf pH

g./l. 106,25 178,04

Vægt 
procent 7,43 12,45 1,43 4,53

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

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

BioMangan 170 SECO

Markedets eneste flydende manganprodukt til anvendelse 
i økologiske afgrøder. Nem håndtering uden sundheds-
risici. Godkendt til økologisk jordbrug.

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 kobbermangel 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

g./l.

Vægt 
procent 8,20 9,30 1,23 6,20

Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse sammen med glyphosatprodukter: 
MCPA og MedaxTop. Giver betydelig effektforbedring.

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 sam-
mensat af ikke mindre end 4 aktivstof-
fer. 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 reduk-
tion af pesticidmængden med 30-50 %.

Vf pH

g./l.

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 
græssets selenindhold, og dermed mod-
virker selenmangel hos græsædende dyr 
effektivt.

BioMangan 170 NSCu

Afhjælper og forebygger effektivt mangan- og kobbermangel 
i enhver afgrøde. En færdigformuleret højkvalitets mangan-
opløsning. Indeholder derudover kvælstof, svovl og kobber. 

Total N CO(NH2)2 S Mn Cu Vf pH

g./l. 24,65 24,65 107,74 178,35 4,35

Vægt 
procent 1,70 1,70 7,43 12,30 0,30 1,45 4,53

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. Af-
hjælper og forebygger effektivt molyb-
dænmangel i alle afgrøder.

Total N P VF pH

g./l.

Vægt 
procent 5,04 10,00 1,24 1,62

Bio NPBoost

Fosforboost til brug i voksende afgrøder. 
Afhjælper og forebygger effek tivt fosfor-
mangel i alle afgrøder.

Specialgødning 
til dit behov 
Du og din planteavlskonsu-
lent laver en gødningsplan, 
og vi producerer gødningerne, 
der passer til netop dit behov. 
Vi har stor erfaring med at 
de signe mikro- og makro-
gødninger tilpasset dine  øns-
ker og behov. 
I et tæt samarbejde finder vi 
den optimale løsning.

Ammonium-
sulfat
Ammoniumsulfat med spre-
de klæbemiddel har i flere år 
været brugt til at øge ef fek ten 
af  Gly phosat, MCPA og visse 
vækst reguleringsmidler mm.
Landsforsøg har dokumen-
teret en effekforøgelse på op 
til 30 %. 
BioNutrias ammoniumsulfat 
opløsning er færdigformu-
le  ret med markedets mest 
 effektive spredeklæbemiddel 
og er således det rigtige valg 
til disse sprøjtninger. 

DEN
OPTIMALE
LØSNING 

LAND- 
MANDEN

BIONUTRIA
DANMARK

PLANTEAVLS- 
KONSULENTEN

Maxi effekt
”Ammoniumsulfat fra 

BioNutria giver os sikker-
hed for maksimal effekt 

af sprøjtninger med 
glyphosat.”

Karsten og Kaare Thomsen, 
Vejstrupgaard I/S, Sjølund, 

Kolding
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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 BioNutrias 
TRIPLEX strategi, samt er-
faringerne med denne på side 
10-11. 

KORN – vintersæd BioMangan l  /ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Oktober: st. 12-14 2 

November: st. 14-21 1 2 

Tidligt forår: st. 25-30 2 2 

April: st. 31-32 1 3 

Maj: st. 32-39 Triplex strategi 1 1 3 

Juni: st. 51-59 3 

KARTOFLER BioMangan l/ha BioCrop PotatoP l/ha Bio NS 15-2 l/ha

3 uger efter fremspiring 1,5 3 

I den 1. svampesprøjtning 1,5  3 
I de følgende 4-5 
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. 50-57 3 

KORN – vårsæd BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

April: st. 14-21 2 2 

Maj: st. 31-32 1 2 

Maj: st. 32-39 Triplex strategi 1 1 3 

Juni: st. 51-59 2 

SUKKERROER BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Maj: st. 12-15 2 2 2 

Juni: st. 30 2 2 2 

Juli: st. 48 2 

August: st. 48 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. 50-57 2 

MAJS BioMangan l/ha BioBor 150ECO l/ha BioCrop OptiML l/ha

Maj: st. 15-16 2 2 3 

Juni: st. 34 2 2 3 

Juli: st. 53 3 

Har du hårdt vand, anbefaler vi, for at forbedre optagelsen af både 
mikronæringsstoffer og pesticider, at der altid tilsættes 0,1-0,3 l. Bio 
pH Control pr. 100 l. vand. 
Alternativt kan du vælge BioMangan 170 NSP og BioCrop OptiP. 
Kontakt vores Agroteam for yderligere oplysninger.
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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:   88 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 mangan, mikronæring og additiver, kommer vi også gerne 
ud til jer. Ring til en af ovenstående – så vil vi sammensætte et fagligt 
indlæg tilpasset jeres ønsker. 
Vi kommer også gerne ud på mark besøg hos den enkelte landmand 
og tager en snak om gødnings- og  mikronæringsstrategi. Denne ser-
vice 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
Jørgen Jagd Mobil:  +45 2880 9087     Mail:  j.jagd@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

    

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, 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.

  Kvalitet koster ikke - det betaler sig! bionutria.dk

 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
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Bio pH Control
Har du problemer med hårdt vand og højt pH i sprøjtevæsken 
– så er Bio pH Control løsningen, og kan ofte reducere  tilførslen af 
pesticider med 30 - 40 %. Det er efterhånden velkendt, at visse plan-
tebeskyttelsesmidler er meget ustabile ved pH over 8, det gælder især 
roe midler og skadedyrsmidler. 
Derfor gælder det om at sænke pH i disse sprøjtninger, og ideelt set 
bør alle sprøjtninger foregå med vand med en pH fra 4 til omkring 5,5, 
da alle midler er nogenlunde stabile her (dog pH 6 ved minimidler). 
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 stabilitet 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, anbefaler vi, at man ind-
køber 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 sprøjtevæsken. 

Husk at BioMangan 170 NSP, BioCrop 
OptiP og BioCrop  PotatoP  indeholder pH 
Control som standard.

Sikker virkning
af dine sprøjtemidler

Sikker effekt
Jens-Jørgen driver gårdens 
175 ha i omdrift ved strip 
till-såning. Der er efterhån-
den et rigtigt godt muldlag på 
toppen af alle markerne, og 
han overvejer at gå over til no 
till-såning med skiveskær. 
”På Majbølgård har vi brugt 
BioNutria-produkter igennem 
de sidste fire år. Vi startede 
med den flydende BioMan-
gan 170 NSP, men bruger i dag 
også Ammoniumsulfat og Bio 
pH Control. Alle er effektive 
produkter, som vi bestemt 
ikke vil undvære.
Vi oplever en større og mere 
sikker effekt ved sprøjtnin-
gerne med Glyphosat, når vi 
tilsætter Bio pH Control samt 
Ammoniumsulfat.”
Jens-Jørgen kører med en 
Danfoil-sprøjte og har før op-
levet, at der kan sidde kalk-
aflejringer i slangerne, og at 
sprøjten havde kalkaflejringer 
på overfladen.
”Efter vi er begyndt at bru-
ge Bio pH Control fast i alle 
sprøjtninger, er pro blemer 
med kalk et overstået kapitel, 
og sprøjten ser igen ud som 
ny,” udtaler Jens-Jørgen.
Jens-Jørgen Maarup, Majbølgård, Sydals
På gården drives 175 ha i omdrift med vin-
terhvede, vinterbyg og vinterraps. Jens-Jør-
gen og familien købte Majbølgård med 
overtagelse pr. 1.1.2011. De har sat et kraf-
tigt præg på gården, som nu fremstår som 
et mønsterlandbrug.

Kend 
dit vands pH

Vores kunder kan købe en
professionel pH-tester hos 
Buhl-Bønsøe 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 opblan-

ding. 
•    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. 

Max effekt
”Vi har BioBor 150ECO  

med i svampe- og ukruts-
sprøjtningerne i raps, roer og 
brødhvede uden problemer, 
når vi benytter BioMangan 
170 NSP og Bio pH Control.”

Jeff Madsen, Priorskov og 
Fuglsang Godser, Lolland 

Hårdt vand?
Bio pH Control løser effektivt 
 probleme r 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.

Lille dosis
- stor effekt 

”1 l Gly phosat tilsat 480 g 
Bio pH Control, vir kede 
både hurtigere og mere 
effektiv end 1,5 l uden.” 

Frank Berend, driftleder f/planteavl, 
Bimpel, Lydersholm, Tønder

Ingen 
kalkaflejringer

”Efter at vi fast bruger Bio 
pH Control i alle sprøjtninger, 

er problemet med kalk-
aflejring  helt ovre,”

Jens-Jørgen Maarup, 
Majbølgård, Sydals
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BioNutria TRIPLEX strategi består 
af 1 l. BioBor 150, 1 l. BioMan-
gan 180 NS/170 NSP og 3 l. 
BioCrop OptiXL pr. ha til-
delt på én gang i kornets 
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 forbedrin-
ger: 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

10  Bionutria.dk

Væsentlig bedre kvalitet 
Anders og Ejvind Gyldenkerne driver Sia 
Eglat i Letland. Farmen, der råder over 
2.200 ha, drives med hvede, raps, vårbyg, 
hestebønner og rug.

”Vi kom i kontakt med BioNutria i 2015, 
hvor vi købte BioMangan 170 NSP. Der-
efter begyndte vi at bruge BioCrop OptiXL 

i stedet for sprede/klæbemiddel, da vi 
lige så godt kunne få lidt næringsstoffer 
med i kørslen. Vi har også gavn af Bio-
Kobber 70 på jorde med kobbermangel.

Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og 
sige, at vi har haft store merudbytter, 
men vi har helt sikkert fået en væsentlig 
bedre kvalitet i afgrøderne.”

Anders har lavet forsøg med relativt bil-
lige grundgødninger, som suppleres med 
BioCrop OptiXL.  Han har sammenlignet 
resultatet med en dyrere løsning med 
grundgødskning og mikronæring. Ud-
bytterne var de samme, men på gød-
ningsomkostningerne sparede de ca. 
200 euro pr. ha, og det er noget, der kan 
mærkes.

”Vi har måske været lidt gammeldags 
og ikke tidligere tilsat additiver til vo-
res glyphosat-sprøjtninger. Vi har spil-
draps i efterafgrøderne, der når at blive 
halv store inden foråret. Normalt visner 
de, men gror videre i den efterfølgende 
 afgrøde (direkte såning). Vi er begyndt 
at bruge Bio pH Control og oplever 
nu, at der er fuld effekt af disse 
sprøjtninger. 

Vi har også prøvet at ned visne 
yderomgange og beskidte 
pletter i vinterrapsen. Vi skal 
normalt passe på, at vi ikke  
kommer for sent ud – for så får 
vi ikke nok effekt af sprøjtnin-
gen. Ved brug af Bio pH Control blev 
spild rapsen brændt helt af, og høsten 
gik som en leg. Fremover vil vi eksperi-
mentere med glyfosat i lavere doser.”
Anders og Ejvind Gyldenstjerne, Sia Eglat, Letland 
Anders og Ejvind startede farmen i Letland i 2003. Anders 
har gennem de sidste ti år været driftsleder på tre forskel-
lige farme. De driver 2.200 ha (ejet, delvist ejet og forpag-
tet) med hvede, raps, vårbyg, hestebønner og rug.



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.

Stabile produkter 
– gode resultater
Borupgaard I/S består af Bo-
rupgaard og Christiansdal samt 
lidt forpagtninger – i alt 800 ha.  
Afgrøderne drives i omdrift og 
består af hvede, frøgræs, raps, 
havre samt vårbyg.
Peter fortæller: ”I de sidste fem 
år har vi brugt produkter fra 
BioNutria. Vi bruger BioMan-
gan 180 NS, Ammoniumsulfat, 
BioBor 150ECO og Bio pH Control 
med rigtig gode resultater. Vi 
oplever også, at produkterne er 
yderst stabile og ikke udfælder. 
Ved brug af Bio pH Control 
kan vi reducere kalkaflejringer 
i sprøjten og forbygge, at ak-
tivstofferne bliver bundet heri, 
derfor slipper vi helt for at skul-
le rense dyse filtrere på de mest 
optimale sprøjtetidspunkter.
Vi er samtidig meget glade for, 
at produkterne fra BioNutria 
kan blandes med stort set alle 
de gængse plantebeskyttel-
sesmidler. 
Generelt oplever vi, at vi opnår 
en større og mere stabil effekt, 
og samtidig sikres virkningen 
under mindre optimale forhold.”
Borupgaard I/S ved Peter og Flemming Fugle-
de Jørgensen, Løkken
En moderne familievirksomhed, som består af 
Borupgaard og Christiansdal. Afgrøderne be-
står af hvede, frøgræs, raps, havre og vårbyg. 
Familien driver også Løkken Fiskepark og Løk-
ken Fodboldgolf, hvor Flemmings kone, An-
nette, varetager den daglige drift.

Kæmpe forskel
”Vores oplevelse er at rugen 
får kæmpestore faneblade, 

når den har fået BioMangan 
170 NSP og BioCrop OptiXL i 

det tidlige forår. Det samme 
gælder byggen.”

Michael Vestergaard, 
I/S Vestergaard, Karstoft

Større udbytte
”Med tildeling efter TRIPLEX 
systemet oplever vi større 

 fane blade og større kærner samt 
en markant større tusindkorns-

vægt i vinterbyg end både 
naboer og foderstof. ”

Marrtin Dunker, driftleder ved 
Poul Kristensen, Toftegaard,
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Gode resultater 
med BioNutria
På Busebjerggård dyrkes 185 
ha med engrapgræs, hvidkløver, 
strandsvingel, raps, vårbyg og lidt 
hvede. Afgrødene drives pløjefrit 
og med så minimal jordbehand-
ling som muligt samt stort fokus 
på at gøre jorden ren til frøgræs-
serne.

”Vi har brugt BioNutrias produk-
ter i fem sæsoner. Vi startede 
med BioMangan 180 NS, BioBor 
150ECO og BioKobber 70. Siden har 
vi føjet Ammoniumsulfat og Bio 
pH Control til. 

I 2019 skiftede vi over til Bio-
Mangan 170 NSP, da vi generelt 
har lave P-tal på ejendommen. 
Her har vi oplevet, at markerne 
 generelt bliver grønnere ved brug 
af BioMangan 170 NSP end ved 
andre typer mangan.” 

En del af Busebjerggaards jorde 
er lavbundsjord, hvor der er stor 
risiko for kobbermangel. Dette 
forebygges effektivt ved at til-
sætte BioKobber 70 i en del af 
sprøjtningerne indtil begyndende 
skridning.

”Vi er godt tilfredse med de resul-
tater, vi opnår med produkterne, 
samt det gode samarbejde, vi har 
med BioNutria.” afslutter Niels.
Niels Madsen, Busebjerggård, Lundby, Sjælland
I Lundby ligger den flotte ejendom, Busebjerg-
gård, på 200 ha. Der dyrkes 185 ha (inklusive en 
lille forpagtning) med engrapgræs, hvidkløver og 
strandsvingel samt raps, vårbyg og lidt hvede.

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 merudbytter 
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 mangan 
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).

200

400

2 x 2 l. 
BioBor 150/ha

(Gns. af 9 forsøg)

2 x 2 l. BioMangan 
170 NSP/ha

(Gns. af 9 forsøg)

Max for 
BioBor 150

Max for BioMangan 
170 NSP

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

    

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

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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Uden behandling
Med Bio Bor 150ECO 

og BioMangan 170 NSP

    

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

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.
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Optimeret
bekæmpelse

”Med Bio pH Control er det 
lykkedes os at optimere vores 

svampe- og ukrudtssprøjt-
ninger. Hvilket giver os et 

lavere forbrug af disse samt 
en stor besparelse.”
Jeff Madsen, Priorskov og 
Fuglsang Godser, Lolland 

Maximal effekt og gode besparelser 
Vi har igen besøgt Jeff Madsen på Priorskov og Fuglsang Godser for at 
følge op på de gode erfaringer, som han havde med BioNutrias produk-
ter sidste sæson. 
”Igen i 2020 har vi haft rigtig god effekt af alle de ukrudtsmidler, som 
vi har tilsat Bio pH Control og BioMangan 170 NSP. Vi ser ikke længere 
store pletter på markerne med blandt andet mangan-mangel, noget, 
som tidligere har været udbredt på hele ejendommen.
Vi kan også have BioBor 150ECO med i svampe- og ukrutssprøjtninger 
i raps, roer, og brødhvede. Det kan vi gøre helt uden problemer, når vi 
benytter BioMangan 170 NSP og Bio pH Control.
I 2020 har vi deltaget i et spotsprøjtningsforsøg, hvor roemarkerne 
blev overfløjet og filmet med drone, hvorefter roerne blev sprøjtet med 
Matrigon. Også her har vi først haft maximal effekt, når sprøjtevandet 
blev optimeret med Bio pH Control. Tidslerne visnede allerede samme 
dag, og der har været fuld effekt på de øvrige planter. Så udgifterne er 
minimale set i forhold til resultatet. Roemarkerne står lige nu i oktober 
flotte og rene.
Til sprøjtning af vores efterafgrøder, hvor der også var kommet mange 
tidsler, brugte vi: 0,35 l Bio pH Control pr 100 l vand + 2 l Ammonium-
sulfat pr ha + 2 kg Round Up Power Max. Sprøjtningen gav 99% effekt 
på tidslerne”
Moddus i hvede og meldug lokalitet
”0,4 l Moddus pr. ha var for meget i forhold til hveden, når vi tilsætter 
Bio pH Control. Vi vil fremover nøjes med 0,2 l/ha. Samme effekt har vi 
observeret med rødsvinglen.
Priorskov og Fuglsang ligger på en lokalitet, som er meget udsat for 
meldug. I 2020 lavede vi et lille forsøg med Talius. Fuld mængde: 0,25 l 
Talius pr. ha uden Bio pH Control mod halv mængde: 0,125 l Talius pr. ha 
med Bio pH Control. Den halve mængde tilsat Bio pH Control virkede 
fuld ud lige så godt som fuld mængde, og vi havde ingen tegn på mel-
dug indtil høst.

Med BioNutrias produkter kan vi give afgrøderne optimal adgang til 
alle nødvendige næringsstoffer og samtidigt minimere brugen af be-
kæmpelsesmidler betragteligt.”
Jeff Madsen, Priorskov og Fuglsang Godser, Lolland 
Priorskov og Fuglsang Godser drives af Morten Olsen-Kludt. Jeff Madsen er ansvarlig for driften af de 
knap 1.000 ha, hvor der dyrkes græsfrø, sukkerroer, raps, hvede og vårbyg.
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En god forsikringsstrategi – giver bonus 
”Alt vores jord drives pløjefri, og vi går efter at så alle afgrøder efter 
strip till-systemet. Vi harver dog i 5 cm dybde, før kartoflerne læg-
ges, så vi bedre kan lave en god kam. 
Vi begyndte at bruge BioNutria i 2018. Vi startede med Ammonium-
sulfat, netop fordi den er færdigformuleret med sprede/klæbemid-
del.
Vi har kørt med BioCrop PotatoP i tre sæsoner. De første sæsoner 
med tildeling i juni og primo juli. I 2020 har vi kørt det ud lidt senere, 
og vi har oplevet, at kartoflernes afmodning blev bremset i nogen 
tid. Så fremover har vi BioCrop PotatoP med fra sidst i juni og frem 
til primo august. Vi avler normalt ca. 10 ton stivelse pr ha, men har 
som mål at komme op på 11 ton inden for en kort årrække.
I majsen bruger vi BioMangan 170 NSP og BioBor 150ECO som forsik-
ring og som test for at finde ud af behovet på egne jorde.
Majsen er en vigtig afgrøde for os, og vi har fokus på at få den maksi-
male gasmængde ud af hvert ton majs. Vi har kunnet redu cere 
 antallet af planter pr. ha fra 100.000 til 75.000 planter og  høstede i 
2019 ca. 36 ton pr. ha med et tørstofindhold på 36%, hvilket svarer 
til 15-20% mere gas pr. ton majs.
Vores rug får ligeledes BioMangan 170 NSP samt BioBor 150ECO. Der 
har vi et udbytte på 11-12 ton tørstof pr. ha i helsæden, som også 
kommer i Biogasanlægget.”

Betydelig bedre effekt med Bio pH Control
I foråret 2020 lavede Frank og hans medarbejder et lille forsøg 
med PH-control i Glyphosat-sprøjtningerne før såning af majs.  Én 
l Glyphosat tilsat 480 g Bio pH Control virkede både hurtigere og 
mere effektivt end 1,5 l uden. I begge sprøjtninger var der også til-
sat 1,5 l Ammoniumsulfat pr. ha.  
”Fremover vil vi bruge Bio pH Control i samtlige sprøjtninger for 
at maksimere effekten af de udbragte aktivstoffer,” udtaler 
Frank.
Frank Berend, driftleder for planteavl hos Bimpel v/ Brian Rostgaard Andersen, Tønder
Bimpel har tre cirka lige store driftsgrene: Maskinhandel, biogas (placeret lige syd for den 
dansk/tyske grænse) og planteavl. Planteavlen består af 600 ha, hvoraf de 100 er forpagtet. 
Der er 360 ha majs, 100 ha rug, 40 ha vårsæd samt byg og havre, alle som helsæd til biogas, 
samt 100 ha kartofler til stivelse.

Bimpel 
Navnet Bimpel 

stammer fra en gammel 
måleenhed - typisk for øl. 

Alle kender begrebet et 
anker øl, og en bimpel øl 

er det samme som 
1/2 anker øl. 



Uovertruffen 
startgødning 

BioCrop PotatoP

I 2014 udviklede BioNutria 
Biocrop PotatoP i tæt 

samarbejde med Lars og 
Henrik, der samtidig har 

testet produktet.

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.
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Sunde, stærke planter 
med BioCrop PotatoP

”Vi bruger BioCrop PotatoP, BioMangan 170 
NSP, Ammoniumsulfat og Bio pH Control.

”Andelen af knolde med fysiologisk rust er 
faldet væsentligt, siden vi konsekvent be-
gyndte at bruge BioCrop PotatoP på alle 
marker,” udtaler Henrik og fortsætter:

”Generelt oplever vi mere ensartede grønne 
marker og sundere planter. Nogle af sor-
terne har opnået mindre stødfølsomhed, så 
der er helt klart en meget stor forskel.

I bejseanlægget på kartoffellæggeren bru-
ger vi Bio P11 og placerer samtidig Bio NS 
20-2 i en rille ved siden af kammen. 

Vi bruger ca. 18 kg p pr. ha. Vi vurderer, at dér 
ligger det optimale økonomiske niveau. Det 
medfører en til to knolde pr. plante samt en 
bedre skinfølsomhed. Vores erfaring er, at 
fremspiringen sker ca. otte dage før, når der 
placeres Bio P11 frem for andre p-typer.

Bio pH Control giver en bedre indtrængning 
af mikronæringsstoffer og plantebeskyt-
telsesmidler i planterne, og samtidig har vi 
ikke længere problemer med kalkaflejringer 
og tilstoppede dyser på sprøjten.”

Lars og Henrik tilføjer enstemmigt, ”Vi har 
et godt og tillidsfuldt samarbejde med Bio-
Nutria. Alle aftaler overholdes, og produk-
terne giver synlige resultater.”

Lars Christensen og Henrik Ipsen Pedersen, Møldrup Kartoffel-
central, Møldrup
Møldrup Kartoffelcentral driver 1.200 ha, heraf 725 med kartof-
ler. Driften er opbygget af Lars fra 250 ha i 1998 til 725 i 2020. 
Henrik er ansat i Dan Potatos under Møldrup Kartoffelcentral, 
og står til daglig for eksport af læggekartofler.



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 170ECO er en flydende mangan, formuleret som 
en ægte opløsning, der er godkendt til økologisk brug efter 
retnings linjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Mangan flyttes ikke i planterne, og det er derfor meget vigtigt, 
at mangan tilføres flere gange i vækstsæsonen. Dermed und-
gås manganmangel på både de gamle og nye blade. 

Anbefalet dosis er 2-4 l./ha/behandling, der gentages efter 
 behov. 

BioMangan 170 NSECO 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 altafgørende
Efter et generationsskifte er Tjele 
Gods igen gået aktivt ind i mælkepro-
duktion. Der blev i 2018 og 2019 til-
købt to ejendomme, hvor der i dag står 
800 økologiske malkekøer. På godset 
drives i dag ca. 800 ha med økologisk 
grovfoder. 

Jan fortæller: ”Vi har handlet med Bio-
Nutria gennem syv år. Det er nemt 
at bruge produkterne, de er blandba-
re med næsten alt, og de kan holde 
sig stabile, selvom de står en sæson 
over. Vi har brugt BioMangan 170 SECO, 
BioCrop  OptiXL og Bio Bor 150ECO. 

Fremtidsplanerne for Godset går mod 
en større grad af selvforsyning, og 
derfor overvejer vi nu selv at produce-
re roer.  Vi overvejer samtidig mulig-
heden for at udfase indkøb af protein-
kilder.

Siden omlægning til økologi har vi 
brugt BioMangan 170ECO, og fremover 
kommer vi også til at bruge BioBor 
150ECO til roerne.”

”Vi sikrer, at der er en grøn tråd i alt, 
hvad vi giver os i kast med – økologi, 
bæredygtighed og høj kvalitet på de 
afgrøder og fødevarer, vi producerer. 
Derfor er det vigtigt for os at bruge 
 effektive produkter, godkendt til øko-
logi, samt at have seriøse samarbejds-
partnere.” tilføjer Morten.
Morten Højgaard, inspektør og Jan 
 Køster, driftsleder, Tjele Gods ejet 
af Ditlev Lüttichau.
Godset er på 4.000 ha skov, 
sø og landbrugsarealer. God-
set driver selv 200 ha med 
jule træer samt 800 ha med 
økologisk grovfoder, græs, 
ærter, vårbyg og grønrug 
som ensileres til godsets 
800 økologiske malkekøer. 
800 ha er ud lejet til Danroots. 
Yderligere har godset en Black 
Angus-besætning, der bruges til 
naturpleje.
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Porrer, løg, spinat, kål, 
selleri, rødbeder 
– højværdiafgrøder
med specielle behov

Forsikring giver 
ensartet kvalitet
På Samsø driver Morten godt 
500 ha, hvoraf de 120 er grønt-
sager, kartofler og bær. Morten 
har brugt BioNutrias produkter 
gennem seks sæsoner.

”Vi tildeler mikronæring ud fra en 
forsikringsstrategi om, at vores 
grøntsager bliver mere grønne. 
Specielt i forhold til rødbederne 
er det meget tydeligt, at toppe-
ne holder sig grønne i længere 
tid ved brug af BioCrop OptiXL. 

Generelt er vores afgrøder pæne 
og ensartede i en høj kvalitet.

Vi har BioCrop OptiXL med i alle 
sprøjtninger på grønne blade, og 
der er ingen problemer ved kørs-
ler, hvor vi blander med midler 
mod insekter, svampe og skim-
mel.”

BioMangan 170 NSP eller Bio pH 
Control tilsættes altid i sprøj-
ten for at neutralisere det hårde 
vand, der er på ejendommen.

På ejendommen anvendes også 
følgende: Bio Magnesium 50, 
 Ammoniumsulfat, Bio Bor 150ECO 
samt Bio NP 5-8, som placeres, 
når der lægges kartofler.
Morten Alexandersen, Samsø
På gården drives godt 500 ha, hvoraf 120 ha 
er grønsager, kartofler og bær. Afgrøderne 
er jordbær, kål, rødbeder, græskar, hokkaido 
græskar, solbær, ribs, blåbær, kartofler, rød-
svingel, hvede, raps og vårbyg.

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 yderlige-
re 8  essentielle næringsstoffer. Som vores øvrige produkter er de tilsat 
et  super effektivt spredeklæbemiddel samt et par andre adjuvants, 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, Bio-
Mo 120 og BioMagnesium 50.
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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

Løndal           Sorø
30%
20%
10%

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%

  
-21%

-26%

-44%
-37% -35% -34%

25%

-30%

-48%

-25% -23%

-62%
4 % MgSO4 4 % MgSO4 

+ agropol
6 % MgSO4 4 % MgSO4 

+ urea
6,4 % BioMag-

nesium 50M
id

de
lvæ

rd
ie

ns
 st

ør
re

lse
 i f

or
ho

ld
 ti

l k
on

tro
l (%

)

-24%

-50%

1,3 % Mag-
trac

Behandlinger

BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehandling 
hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nåle fylde samt 
for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. 
Vælger du BioNutrias gødninger 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. ud-
bringning vil som regel ligge i sidste halvdel af juni måned, og sidste 
udbringning bør ikke ligge senere end i slutningen af september. Her-
efter 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 Juletræ-
er er i gang med en række forsøg med afprøvning af forskellige mag-
ne siumløsninger for at modvirke bare skuldre. Her er BioNutrias Bio-
Magnesium 50 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.
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Flotte juletræer i høj kvalitet 

”Vores omdrift består af ti parceller med juletræer, hvor der tilplan-
tes ca. én ha hvert år. Vi holder en lidt bredere rækkeafstand ved 
tilplantningen, så vores træer har den nødvendige plads til at brede 
sig. Vi undgår derfor at skulle fjerne træer løbende, og vores træer 
bliver flotte.

Vi begyndte at bruge BioNutrias produkter i efteråret 2016 og har 
brugt dem lige siden. Vi benytter BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP, 
Bio NS 15-2, BioMagnesium 50 samt Ammoniumsulfat, og vi følger 
BioNutrias anbefalinger.

Vi bruger granulater forår og efterår. Derudover giver vi flydende 
gødning i juli, hvor vores træer får et ”brusebad” to-tre gange. Efter 
behov giver vi gødning igen to-tre gange i september – dog kun i de 
salgsklare kulturer. 

Vores træer skal gerne holde farven hele året, ellers er det meget 
svært at få farven tilbage igen. Hvis de så småt begynder at miste 
farven, så får vi igen fuld farve på træerne fem til syv dage efter 
en sprøjtning med BioNutria ś farvegødskning, Bio NS 15-2: Den er 
virkelig effektiv! 

Efter vi er begyndt at bruge Ammoniumsulfat, har vi kunnet skære 
meget ned på brugen af glyphosat. Den virker mere bredspektret, 
når den er tilsat Ammoniumsulfat. Her kører vi med afskærmet 
sprøjte, så selve træerne ikke bliver ramt; ” fortæller Susanne.

”Noget af det, der også tiltaler os ved BioNutria, er hjemmesiden, 
hvor vi hurtigt kan finde priserne på de enkelte produkter. Sam-
tidig er det dejligt, at vi kan forudbestille alt, som vi skal bruge, til en 
bestemt leveringsdato, når vi har tiden til det. Det er produkter til 
fornuftige priser, set i forhold til udbyttet, og så er det ekstra dejligt 
med gratis fragt allerede ved en halv palle.”
Susanne og Lars Hansen, Lyngholmgaard, Blære
Lars startede i 1994 op med fire-fem ha juletræer på hobbybasis. Siden 2005 har gårdens nu 11,5 
ha været drevet som 10-årig omdrift med juletræer i snorlige rækker. 
Træerne sælges primært til eksport, men i julemåneden har Susanne og Lars et mindre salg af 
træer og fæld selv-træer fra gården, hvor elever fra den lokale efterskole hjælper til.

KONTAKT
vores dygtige agroteam  
Jens Erik, tlf. 28 80 90 86

Ivan, tlf. 27 12 69 86
Jørgen, tlf. 28 80 90 87
Karin, tlf. 40 37 90 86

for rådgivning
og bestilling.



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 2021 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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Administration
BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Sverige 
Mail:   bio@bionutria.dk

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

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

Jørgen Jagd 
Salg- & rådgivning
Mobil:  +45 2880 9087
Mail: j.jagd@bionutria.dk

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

Vil du være en 
af de  første til at 
høre nyt omkring 
mikro næring og 

planteavl, så tilmeld dig vores 
nyhedsbrev. 

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, oplys-
ninger, samt alle 

produkter og priser på vores 
hjemmeside www.bionutria.dk

Ivan Brendstrup, Jørgen Jagd og Karin Fabricius tiltræder pr. 1.1.2021


