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ŽEMĖS ŪKIS ·  GOLFO AIKŠTELĖS ·  SODAS
PARKAI & STADIONAI

KIEKVIENO INDIVIDUALIOMS REIKMĖMS PRITAIKYTŲ SKYSTŲJŲ 

MIKRO IR MAKROELEMENTŲ, TAIP PAT SKYSTŲJŲ

TRĄŠŲ GAMINTOJAS IR TIEKĖJAS

Kokybė nekainuoja – ji atsiperka...!
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Aš labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad išleistas mūsų 
trečias produktų katalogas.  

Mes galima didžiuotis sparčia tiek pardavimo, tiek personalo 
srities plėtra. Taigi mes stengiamės didinti ir savo asortimen-
tą: dabar produktus žemės ūkiui ir golfo aikštelėms papildėme 
produktais asmeninio naudojimo daržams, vejoms, stadio-
nams, parkams, taip pat kitoms viešosioms žaliosioms zonoms.

Mūsų pardavimo koncepcija, grindžiama TIESIOGINIU PARDA-
VIMU GALUTINIAMS VARTOTOJAMS, labai sėkmingai pasiteisi-
no. Mūsų internetinėje parduotuvėje pirmieji produktai, skirti 
asmeninio naudojimo daržams, pasirodė 2015 m. kovo 1 d. 
ir sulaukė milžiniško palaikymo, daug pozityvių atsiliepimų. 
Mūsų interneto svetainėje publikuoti kai kurie iš šių atsiliepi-
mų, todėl ir Jums patariame išbandyti mūsų naujas trąšas.

2014 m. gruodžio mėn. mes priėmėme į darbą Jensą Baką  
Anderseną, o 2015 m. – dar du pardavimo ir produktų kon-
sultantus. Larsas Olsenas kartu su Jensu Baku Andersenu 
dirba mūsų Žemės ūkio skyriuje, o Katia Lamborga atsakin-
ga už Sodo ir golfo aikštelių skyrių. Jie pagal savo išsilavinimą  
- agronomai, taigi gali klientams garantuoti kompetentingiausias 
ir profesiona liausias konsultacijas. Pardavimo konsultantė Lillija 
Bennedsena dirba su klientais, taip pat atlieka įvairias adminis-
tracines pareigas. Danų ūkininkai mums padėjo išeiti ir už savo 
šalies ribų. Šiuo metu stengiamės įtvirtinti savo pozicijas Baltijos 
ir kitų Rytų Europos šalių rinkose. Todėl Latvijoje priėmėme į  
darbą Armandą Bračą, kuris dirbs vietos pardavimų konsultantu.  
Armandas anksčiau buvo žemės ūkio įmonės vadovas, todėl 
gerai supranta ūkininkų pageidavimus ir poreikius. 

Armandas profesinėje ir pardavimo srityje bendradarbiaus su 
Larsu Olsenu, kuris atsakingas ne tik už Danijos rinką, bet ir už 
plėtrą Rytų Europoje.

Danijoje mūsų produkcijos pardavimo kiekiai padidėjo dau-
giau nei tris kartus. Mes labai džiaugiamės, kad daugelį iš mūsų 
naujųjų klientų ateiti paskatino jų kolegų rekomendacijos. 
Mūsų kataloge galėsite perskaityti, kad daugelis ūkininkų mūsų  
produkciją naudoja jau 3 metus ir planuoja tai daryti ir toliau.  

Kalbant apie mūsų naują asortimentą vejoms, suda-
rėme sutartį dėl trąšų pristatymo Randerso stadionui 
ir gavome pačius geriausius atsiliepimus. Taigi mums  
pavyko užmegzti labai gerą bendradarbiavimą su Randerso  

futbolo klubu Randers FC. Nuo 2015 m. spalio 1 d. Randerso 
stadionas trejus metus bus vadinamas BioNutria parku.

Mikroelementai – Jūsų apsaugos nuo nuostolių garantija 
Visoms žemės ūkio kultūroms būtini tiek mikro, tiek ma-
kroelementai, todėl augalus apdoroti reikia kelis kartus 
per visą vegetacijos periodą, naudojant mažiau trąšų. 

Ši strategija gerai veikia kaip profilaktinė priemonė, siekiant 
apsisaugoti nuo derliaus nuostolių. Ji yra efektyvi ir gerai  
dokumentuota, nes augalų reikmes gali patenkinti geriausiai.  
Ši strategija parengta remiantis keliomis Kopenhagos univer-
siteto (darbuotojų) rekomendacijomis.

Šiemet mes taip pat susidomėję išklausėme ūkininkų atsilie-
pimų apie mūsų produkciją. Labai daug atsiliepimų buvo apie 
tai, kad laukai pasidaro tolygesni, prastesnės zonos pagerėja, 
kultūriniai augalai ilgiau išsaugo savo žalią spalvą, o derlingu-
mas didėja.

Mikroelementai geba pagerinti kultūrinių augalų išvaizdą - tai 
pastebėta keliuose bandomuosiuose laukuose visoje šalyje, be 
to, daugelyje laukų šis efektas pasireiškė ypač stipriai.

Įvairių gamintojų mikroelementų trąšos gali iš esmės skirtis. 
Jau nuo 1999 m. mūsų mikroelementų trąšos gaminamos iš 
žaliavų, pasižyminčių geriausia absorbavimo geba rinkoje, be 
to, į jas įdedama sklaidos ir sukibimo medžiagų, užtikrinančių 
greitą ir efektyvų maisto medžiagų įsisavinimą ir poveikį.

Mūsų produktus naudoti labai ekonomiška, be to, jų maža 
pH vertė ir įdėtos kompleksinio sukibimo medžiagos leidžia 
puikiai maišyti su pesticidais. Tai kartu teikia dar didesnį eko-
nominį naudingumą.

Baigdamas aš norėčiau padėkoti visiems žemės ūkio ir 
specialiųjų sektorių konsultantams, taip pat ūkininkams,  
pateikusiems vertingų pasiūlymų ir iniciatyvų. Taip pat norė-
čiau padėkoti visiems klientams už puikų bendradarbiavimą;  
ūkininkams, kurie dalijosi savo patirtimi su mumis ir savo kole-
gomis - apie tai galėsite perskaityti šiame produktų kataloge.

Sėkmės!
Ove Andersenas

Sveiki atvykę 

į mikroelementų pasaulį! 



  

Sveikesni, tvirtesni 
ir ryškesni augalai
Augalus apdorojant būtinais mikro-
elementais, efektas akivaizdus. Naudo-
dami BioNutria pagamintą produkciją, 
ūkininkai pasiekė įtikinamų rezultatų, įsk:

• Ilgiau trunka vegetacijos periodas

•  Gerokai ryškesni augalai visą  
vegetacijos periodą 

• Kultūrinių augalų laukų tolygumas  

•  Didesnis atsparumas
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Mikroelementai yra svarbūs        
Pasakoja žemės ūkio konsultantas:

„Ūkininkaujant viskas turi daroma tam skirtu laiku. Svarbu nuodugniai įvertin-
ti, gerai aprūpinti maisto medžiagomis ir tinkamai naudoti chemikalus. Tačiau 
tik profesionalios konsultacijos padeda pasiekti ko nors daugiau, būtent jos  
ūkininkui leidžia užsidirbti. Danijoje mes gana aktyviai nenaudojame augalų ir  
dirvožemio analizės. Mums reikėtų labiau koncentruotis į maisto medžiagų  
pusiausvyrą ir jų prieinamumą priklausomai nuo dirvožemio tipo. 

Mums reikėtų daugiau galvoti apie augalų tręšimą mikroelementų trąšomis  
grynai profilaktiniais tikslais. Ateityje mes susidursime ne tik su mangano, bet ir su 
vario ir magnio deficitu dirvožemyje – faktiškai augalų analizės tai rodo jau dabar. 

BioNutria produkcijos pagrindinis pranašumas - galimybė augalus tręšti  
kartu naudojant augalų apsaugos priemones. Taigi tam, kad būtų patręšti augalai,  
nebūtina specialiai vykti į laukus - tai leidžia sutaupyti. Be to, BioNutria taip pat 
gamina individualioms reikmėms skirtas trąšas, pagamintas remiantis konkrečiais 
augalų ir dirvožemio tyrimų rodikliais. 

Mano patirtis rodo, kad BioNutria produkcija garan-
tuoja gerus rezultatus ir išvaizdą, kad apdo-
rojus augalus BioCrop OptiXL jie tampa  
atsparesni. Be to, BioNutria siūlo gerą  
koncepciją ir tiesioginę pardavimų formą  
priimtinomis kainomis - tai daugeliui 
atrodo patraukliai.”

Jorgenas Evaldas Jensenas gyvena 
Poulstrupe netoli nuo Vro

Jorgenas Evaldas Jensenas turi 30 metų 
patirtį, konsultuodamas įvairias žemės 
ūkio įmones, o nuo 2015 m. sausio 1 
d. jis dirba nepriklausomu žemės ūkio  
konsultantu. Jis konsultuoja įmones,  
kurios apdoroja 20 000 ha Danijoje ir 15 
000 ha Rumunijoje. 
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BioCrop OptiXL

Speciali formulė: labai daug mangano, magnio ir sieros.

BioCrop Potato
Speciali formulė bulvėms, didelis magnio kiekis.

BioCrop OptiCu 

Skirtas efektyviai vario deficito profilaktikai ir siekiant to išvengti visų rūšių kultūroms.
Speciali formulė: labai daug mangano, magnio, vario ir sieros.

BioCrop OptiML 

Visavertės formulės, aukštos kokybės skystosios trąšos, kurių sudėtyje yra visų svarbių mikro 
ir makroelementų. 

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

g/l 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 12,90 0,65

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 5,75 2,00 3,00 0,10 0,10 0,20 1,00 0,05 1,29 2,70

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

g/l 20,05 20,05 59,10 18,09 30,10 3,61 1,20 1,09 12,50 0,13

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 4,90 1,50 2,50 0,30 0,10 0,09 1,00 0,01 1,25 1,88

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

g./l. 19,05 19,05 35,75 11,21 16,81 1,12 2,24 2,12 11,80 0,59

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 3,19 1,00 1,50 0,10 0,20 0,18 1,00 0,05 1,18 2,50

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

g/l 19,21 19,21 43,52 11,30 22,61 1,13 2,26 1,01 11,90 0,60

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 3,85 1,00 2,00 0,10 0,20 0,09 1,00 0,05 1,19 2,61

Kietas vanduo?
BioCrop efektyviai 
sprendžia kieto  
vandens problemą.
Apdorodami augalus man-
ganu, boru ar kitais mikro-
elementais, įdėkite 0,2 l Bio pH 
Control / 100 l vandens arba 
1 l BioCrop/100 l vandens,  
kuris vienu purškimo kartu 
leis atlikti kelias užduotis.

Produktų apžvalga

Visų BioNutria mikro-
elementų trąšų sudėtyje yra 

sklaidos ir 
sukibimo 
medžiagų, 
kad geriau užtikrintų  
pridėtų maisto medžiagų  
įsisavinimą ir poveikį.

Ben
drasis N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

g/l 20,06 20,06 35,64 70,0

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 3,02 6,00 1,18 3,21

BioKobber 70
Skirtas efektyviai vario deficito profilaktikai ir prevencijai visų rūšių kultūroms.  
Speciali formulė: labai didelis vario ir sieros kiekis lengvai įsisavinama forma.

Ben
drasis N CO(NH2)2 K S Mn Cu Fe Vf pH

g/l 20,06 20,06 106,20 10,86 11,80 1,18 5,90

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 9,00 0,92 1,00 0,10 0,50 1,18 2,62

BioVinter Agro
Numatyta siekiant pagerinti peržiemojimo galimybes visų rūšių kultūroms. Didelis kalio kiekis. 

Ben
drasis N CO(NH2)2 NH4 NO3 P S Vf pH

g/l 171,00 147,06 23,94 0,00 0,00 27,36

%  Lygina
masis svoris 15,00 12,90 2,10 0,00 0,00 2,40 1,14 5,94

Bio NS 15-2 
Optimalios pH vertės skystosios lapų trąšos.

NAUJOVĖ!

NAUJOVĖ!
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BioMangan 170 NSP

Skirtas efektyviai mangano deficito profilaktikai ir prevencijai 
visų rūšių kultūroms. Visavertės formulės, aukštos kokybės 
skystosios mangano trąšos. Jų sudėtyje yra azoto ir sieros. 

Mn S Vf pH

g/l 170 106,25

%  Lygina
masis svoris 12,45 7,43 1,43 4,53

Ben
drasis N S Mn Vf pH

g/l 24,31 104,39 178,04

%  Lygina
masis svoris 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

Ben
drasis N CO(NH2)2 P S Mn Vf pH

g/l 23,00 23,00 13,25 97,00 170,00

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 1,25 7,19 12,30 1,46 0,46

BioMangan 170 SECO

Sudėtyje yra pačios aukščiausios kokybės žaliavos. 
Sertifikuotas naudoti ekologiniuose ūkiuose.

Produktų apžvalga

PATS 
OPTIMAL IAUSIAS 

SPRENDIMAS 

ŪKININKAS

BIONUTRIA
DANMARK

ŽEMĖS ŪKIO 
KONSUL-
TANTAS

Trąšos Jūsų 
reikmėms
Mes mielai paruošime spe-
cialias trąšas, kurios atitiks 
būtent Jūsų individualius 
poreikius ir pageidavimus.
Bendradarbiaudami su Ju-
mis ir Jūsų konsultantu tikrai 
rasime patį optimaliausią 
sprendimą.

Jokių nuosėdų  
– grynieji tirpalai  
– žema pH vertė
Visi BioNutria produktai yra 
žemos pH vertės grynieji 
tirpalai. Taigi tirpalai labai 
stabilūs, nesikristalizuoja ir  
nesusidaro nuosėdų ir tada, 
jei jie laikomi ilgesnį laiką.

BioMangan 180 NS
Visavertės formulės, aukštos kokybės skystosios  
mangano trąšos. Jų sudėtyje yra azoto ir sieros.

BioMangan 170 NSCu

Skirtas efektyviai mangano ir vario deficito profilaktikai ir  
prevencijai visų rūšių kultūroms. Visavertės formulės, aukštos 
kokybės skystosios mangano trąšos. Papi Jų sudėtyje yra azo-
to, sieros ir vario.

Ben
drasis N CO(NH2)2 S Mn Cu Vf pH

g/l 24,31 24,31 106,25 170 4,29

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

Ben
drasis N CO(NH2)2 S Mn Mg Vf pH

g/l 23,00 23,00 108 170 8,11

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 8,04 12,30 0,60 1,47 5,34

BioMangan 170 NSMg

Skirtas efektyviai mangano deficito profilaktikai ir prevencijai 
visų rūšių kultūroms. Jų sudėtyje yra azoto, sieros ir magnio.

N S

%  Lygina
masis svoris 8,2 9,3

Ammoniumsulfat
Priedas, skirtas naudoti su  
glifosatų preparatais.

B Vf pH

g/l 150 1,36 8,10

BioBor 150
Skystosios boro trąšos, skir-
tos visoms kultūroms. Trąšos  
išsiskiria dideliu boro (B) kiekiu. 

Ben
drasis N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

g/l 21,76 21,76 84,35 60,00

%  Lygina
masis svoris 1,70 1,70 6,59 5,00 1,28 5,32

BioMagnesium 60
Aukštos kokybės skystosios magnio trąšos, kurių sudėtyje yra magnio 
augalams lengvai įsisavinama forma. Jų sudėtyje yra ir sieros.  

NAUJOVĖ!

NAUJOVĖ!

NAUJOVĖ!

NAUJOVĖ!
Bio pH Control
Bio pH Control sudėtyje yra 
nepaprastai  stiprių, komplek-
sinių absorbuojamų medžia-
gų. Jas naudoti ekonomiška, 
be to, nepaprastai efektyvu. 
Į talpos mišinį reikia įdėti tik 
visiškai nedaug šio produkto, 
norint, kad pastebimai suma-
žėtų pH vertė.
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Fasavimas ir 
pristatymas
Jei reikia, mes  galime pristatyti iki pat 
durų. Jūs galite laisvai rinktis pačius 
įvairiausius, Jūsų poreikius atitinkančius  
produktus ir jais laisvai sukomplektuoti 
pusę arba pilną padėklą.

Pilnas padėklas:
88 x 10 l bidonai arba  36 x 20 l bidonai

Pusė padėklo:
44 x 10 l bidonai arba 18 x 20 l bidonai 

DĖMESIO! Amonio sulfatas pristatomas 
tik 20 l bidonuose: 18 bidonų padėkle ir 
36 bidonai pilname padėkle. 

Norėdami dar labiau sumažinti kainą, 
mes siūlome 500 l ir 1000 l konteinerius.

 Užsakymas
 ir platinimas

Mūsų produktus užsakyti - dar paprasčiau. Bet kurį mūsų produktą galima 
užsisakyti kreipiantis į kurį nors mūsų konsultantą:

Pardavimų   Armandas Bračas
konsultantas Mob.   +37 129498657     El. paštas  ab@bionutria.dk

Užsiregistruokite į prezentaciją
Jei esate bendraminčių arba kita grupė, kuri mielai sužinotų daugiau apie 
mūsų produkciją ir siūlomus sprendimus, drąsiai su mumis susisiekite!

Mūsų aktualios kainos 
visada yra interneto 

svetainėje 

bionutria.dk
Kainos gali būti 

keičiamos.
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Saugus 
absorbavimasis  
į augalus
Atliekant daugelį šalies masto tyrimų,  
kuriuose dalyvavo ir BioNutria, buvo pakar-
totinai atliktos ir augalų analizės. Šie skaičiai 
kalba patys už save. Augalai gerai absor-
buoja mūsų produktus - tai įrodo padidėjęs  
mikroelementų kiekis apdorotuose auga-
luose palyginti su neapdorotais.

Toliau nurodyti duomenys surinkti šalies 
masto tyrimo serijoje 01071515, kurios metu  
augalai buvo apdorojami 3 x 3 l BioCrop OptiCu.

 
 
 
 
 
 

Matyti, kad visais atvejais augaluose pastebi-
mai padaugėjo kelių mikroelementų – vario, 
geležies ir mangano. Tačiau pažymėtina, kad 
augalų tyrimai ne visada yra visiškai tikslūs. 

Todėl kai kuriais atvejais buvo pastebėtas 
ir mažesnis mikroelementų lygis. Vis dėlto, 
jei apžvelgiame vidutinius rodiklius, drąsiai 
galime teigti, kad mūsų mikroelementai yra 
augalams lengvai įsisavinamos formos, ir jų 
kiekis augaluose yra realiai išmatuojamas.

2015 metais atliktų tyrimų rezultatai nedviprasmiški: BioCrop 
Opti produkcija užtikrina pastebimai didesnį mikro ir makro-
elementų absorbavimą. Patys įspūdingiausi rezultatai susiję 
su manganu, boru, geležimi, molibdenu, cinku ir variu.

Be mikroelementų ir su fungicidais

Su 2 x 5 l BioCrop OptiXL ir fungicidais

Be mikroelementų ir fungicidų

Su 2 x 5 l BioCrop OptiXL  
ir be fungicidų

Įspūdingi rezultatai

* =  didesnis derlingumas 
 statistiškai įrodomas

Tyrimai šalies  
mastu – vasariniai 
miežiai
Mes dalyvavome atliekant kelis vasarinių 
miežių tyrimus šalies mastu ir prezentacijo-
se – įsk. Jitlandės laukų tyrimus, organizuotus 
paramos tarnybos. Šiuo metu šių tyrimų  
duomenys dar nėra oficialiai skelbiami, tačiau  
galime drąsiai kalbėti apie labai gerą der-
lingumo padidėjimą tada, kai augalai buvo  
apdoroti BioCrop OptiXL ir BioCrop OptiCu. Kai 
tik šie duomenys bus oficialiai paskelbti, jie bus  
publikuoti ir mūsų interneto svetainėje.

Tyrimų, atliktų visoje šalyje, rezultatai 
rodo didesnį derlingumą
2015 m. BioNutria produktai dalyvavo dešimtyje tyrimų šalies mastu, kurių metu buvo 
tirtos daugiau nei 3 kultūros. Mes dalyvavome atliekant nepriklausomus tyrimus,  
pradėjome gerai ir konstruktyviai bendradarbiauti su įmone Agrotech ir vietos ūkininkų 
organizacijomis, taip pat dalyvavome keliose vietinės reikšmės prezentacijose, bandy-
muose ir konkursuose. Daugeliu atveju mes pasiekėme įtikinamų, statistiškai įrodomų 
rezultatų, kad mūsų produktų naudojimas užtikrina didesnį derlių. Pirmiau pateikti  
rezultatai iš 2015 m. tyrimų.
Atliekant tyrimus, serija 070361515, buvo analizuojami žieminiai kviečiai, kurie buvo 
apdoroti įvairiais mikroelementais, papildytais arba nepapildytais fungicidais. Tyrimas 
vyko 3 skirtingose vietose visoje šalyje. 
Analizuojant tyrimus dėl augalų apdorojimo mikroelementų trąšomis, reikia nepamirš-
ti, kad jos veikia kaip profilaktinė priemonė. Tikrai bus dirvožemis ir situacijų, kai šios  
trąšos neduos efekto tuojau pat. Tačiau gerus ir tolygius dirvožemius patręšdami 
mikroelementų trąšomis, neretai esame pasiekę pirmiau minėtų rezultatų. Iš tikrųjų  
beveik visų ūkininkų dirvožemis yra skirtingų tipų, todėl mikroelementų trąšas reiktų 
laikyti pirmiausia profilaktine priemone.
Ligšiolinis gerų dirvožemio rodiklių Ringstedos bandomojo lauko derlingumas buvo 
7 t/ha. Tačiau vis tiek mums pavyko padidinti derlingumą 1,9 t/ha ten, kur augalai 
buvo apdoroti ir fungicidais. Panaši tendencija buvo stebima ir tyrime 010701515  
– tų bandomųjų laukų, kurie buvo intensyviai apdorojami fungicidais ir papildomu 60 N,  
derlingumas padidėjo 2,7 t/ha, jei jie buvo apdorojami ir 3 x 3 BioCrop OptiCu. Taigi 
galima daryti išvadą, kad BioCrop Opti produktai gali padidinti net gerai prižiūrimų  
kultūrinių augalų, augančių geruose ir tolygiuose dirvožemiuose, derlingumą.

Skaičiais nurodytas grūdų derlius t/ha. 
Kultūra: žieminiai kviečiai

Ringsted HolebyHaderslev

Nurodomi skaičiai ir jų santykis. Pavyzdžiui, 
apdorotų augalų Mn lygis, palyginti su 
neapdorotų augalų, padidėjo 
23 %. Cu lygis - išaugo 75 % ir t.t. 
Kultūra: Žieminiai kviečiai
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Mikroelementų naudojimo 
rekomendacijos 
Grūdiniai augalai
Kartu su herbicidais
BioMangan produktų serija – pačios 
tinkamiausios priemonės ieškokite 
mūsų BioMangan produktų serijoje. 
Visada 1-3 l BioMangan gaminio/ha.

Kartu su fungicidais, purškiant 
grūdinius augalus
Kiekvienu purškimo kartu su fungici-
dais: 2-3 l BioCrop produkto. Pačios  
tinkamiausios priemonės ieškoki-
te mūsų BioCrop produktų serijoje. 
Naudotina mažiausiai 7,5 l/ha/vege-
tacijos periodu.

Bulvės
Daugelis liaudies patarlių aukština 
patyrusius ir išmintingus patarėjus. 
Jose slypi visiška tiesa. Būtent patirtis 
leidžia nuspręsti, kokios pačios opti-
maliausios dozės užtikrina pačius 
geriausius rezultatus. Rekomenduo-
jamos dozės leis Jums pasiekti tokių 
pačių gerų rezultatų.

Pastarųjų metų praktinė patir-
tis, augalus apdorojant BioCrop  
Potato - daugiau nei įtikinanti. Bulvių 
laukų apdorojimas 15 l/ha davė dar  
niekada negirdėtų rezultatų –  ne-
priklausomai nuo dirvožemio tipo ir  
geografinės vietos. 

Bulvienojams išaugus iki 25-
30 cm aukščio, jie apipurškiami  
fungicidais kartu su BioCrop Potato  
– dozė 3 l/ha. Purškimas kartoja-
mas taip pat dažnai, kaip dažnai 
naudojami fungicidai.

 
 
 
 
 

Burokai
Mūsų produktus ypač tinka maišy-
ti su įvairiais pesticidais - tai svar-
bu būtent auginant burokus. Pačią  
didžiausią patirtį šioje srityje, įsk. 
dozių nustatymą, turi įmonė DSL, 
esanti Nykopinge Felstere. Todėl, jei 
reikia, kviečiame kreiptis į šią įmonę, 
taip pat į mūsų pačių konsultantus. 

Mūsų internetinėje svetainėje yra  
informacija apie tai, kurie iš mūsų  
produktų su kuriais pesticidais 
maišomi. Ši informacija reguliariai  
atnaujinama.

Prieš maišant preparatus
Prieš ruošiant mišinį mes rekomen-
duojame visada paruošti nedidelį 
bandomąjį mišinį, vadinamą mėgin-
tuvėlių testą. Tai galbūt skamba per 
daug techniškai, tačiau savo esme 
visiškai paprasta - kibire arba kitame 
inde sumaišykite preparatus tomis 
pačiomis proporcijomis, kokiomis jas 
planuojate maišyti savo purkštuve. 
Jei per 5 minutes neįvyksta jokia re-
akcija, galima drąsiai ruošti mišinį ir 
apdoroti augalus. Tačiau norime pri-
minti, kad BioNutria Danmark garan-
tuoja tik už savo produktų sudėtį ir 
kokybę, bet neprisiima atsakomybės 
už pesticidų poveikį.

Naudojimas
Dėka savo natūraliai žemos pH  
vertės ir kompleksinio įsisavinimo 
efekt o, kuris turi pastebimų pranašu-
mų, jei vanduo kietas, mūsų produk-
tai ypač gerai maišomi praktiškai su 
visais herbicidais, fungicidais ir insek-
ticidais. Tai teikia didelių pranašumų, 
nes leidžia sutaupyti, kartu padidi-
nant derlingumą.

Remdamiesi pastarųjų metų prak-
tine ūkininkų patirtimi, nusprendė-
me ateinantį sezoną didinti reko-
menduojamas dozes. Mes, žinoma,  
vadovaujamės tuo, siekdami užtikrin-
ti kultūrinių augalų mikro ir makro-
elementų poreikius, vis dėlto ūkinin-
kų pastebėti įspūdingi praktiškai visų 
tradicinių ir specifinių žemės ūkio 
kultūrų rezultatai mus verčia didinti 
rekomenduojamas dozes.

Apdorojant tokias kultūras - bulves ir 
rapsus 7,5 – 15 l BioCrop gaminio/ha, 
praktiškai visada buvo pastebėti labai 
geri rezultatai. 

Todėl kviečiame kruopščiai susipažin-
ti su kai kurių mūsų klientų praktine  
patirtimi - apie tai galite perskaityti  
šiame kataloge.

BioNutria  
rekomenduojamas mišinys:

1. Pageidaujamas vandens kiekis

2. BioCrop serijos gaminys 
 Rekomenduojama dozė visada 13 l/ha pagal poreikį

3. BioMangan serijos gaminys 
 Pagal poreikį

4. BioBor
 Pagal poreikį

5. Pesticidas
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Skirtingi mišiniai 
– jokių problemų
„Naudojau tiek BioCrop Opti serijos  
produktus, tiek BioMangan 180 mišinius 
su keliais herbicidais, fungicidais ir insek-
ticidais – ir jokių problemų.”

Hanas Ingemanas, ūkininkas, Stevns

Neabejotinai 
geresnis tirpumas 
nei kitų produktų
„Aš skystą manganą naudoju jau 30 
metų, todėl galiu drąsiai teigti, kad  
BioMangan 180 tirpsta geriau nei tie 
preparatai, kuriuos naudojau anksčiau.”

Knudas Jensenas, ūkininkas, AsfergaMes drįstame  
tai pasakyti garsiai 
Siūlome produktus, labiausiai tinkamus 
maišyti rinkoje!  
Natūraliai žema pH vertė užtikrina unikalią galimybę 
maišyti tiek su herbicidais, tiek su fungicidais, tiek su 
insekticidais. Todėl BioNutria produktus galima nau
doti kartu su tais preparatais, kuriais augalai paprastai 
purškiami visų pirma. Taigi augalų apdorojimo kaštai  
 praktiškai minimalūs.

Informaciją 
apie preparatų 

tinkamumą maišyti 
galima rasti 

bionutria.dk

Mikroelementai  
garantuoja labai 
kokybišką sėklą
„Kai mes savo ūkyje Gl. Buurholt Hoved-
gaard ruošiame sėklą sėjai iš paties ūki-
ninko atvežtų grūdų, mes labai dažnai 
paruoštą sėklą apdorojame (beicuoja-
me) mikroelementais. Tai todėl, kad šie 
profesionalūs ūkininkai nori būti tikri, 
kad augalas bus aprūpintas pačiu op-
timaliausiu mikroelementų kiekiu jau 
nuo pat pradžių. 

Mes naudojame BioNutria produktus, 
nes jie yra pačios aukščiausios koky-
bės. Su šiais produktais lengva dirbti 
– jie nepalieka nuosėdų ir sudaro pat-
varius mišinius.

Mes laikome BioNutria patikimu part-
neriu, kurio produktai būtent tokie, 
kokius reklamuoja. Mes produkciją 
perkame tiesiai iš gamyklos - tai reiš-
kia trumpą pristatymo grandį ir labai  
konkurencingas kainas.” 

Mažiau išvykų
Didesnis ekonominis  
naudingumas

  

Visti Mollers, Gl. Buurholt Hovedgård, 
Osterbrondersleva

Visti Mollers ir jo kvalifikuoti darbuotojai jau nuo 
1991 m. dirba įmonėje Gl. Buuholt Hovedgård, 
kuri konsultuoja daugiau nei 7 mobiliąsias grū-
dinių augalų ir 1 rapsų sėklų paruošimo stotį. Jų 
tikslas nuo pat pradžių - garantuoti pačią geriau-
sią kokybę už pačią mažiausią galimą kainą.
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Vienodi augalai – 
gražios bulvės
„Aš jau antrą sezoną bulves apdoroju 
BioCrop Potato, pasiekiu gerų rezultatų.  
Aš per sezoną iš viso sunaudoju 15-16 l/ha, 
kuriuos paskirstau per 6 purškimo kartus.  
Patirtis rodo, kad tokiu būdu apdoroti augalai  
- gerokai vienodesni nei prieš tai. Be to, ir  
patys gumbai yra vienodesni, o jų odelė - 
gražesnė ir lygesnė. Aš visiškai rimtai ir at-
einančiais metais, augindamas savo Vildmo-
ses bulves, naudosiu BioCrop Potato.”

  

Aksels Nielsens, Dokkedal Spagnum ir Vildmosekartofler, Dokkedale

Akselis Nielsenas augina ne tik kiminus, bet ir apdoroja 225 ha, kuriuose augina kviečius, rugius, 
vasarinius miežius ir Vildmose bulves.

 Sveikos bulvės       
 Pasiekimai kartojasi
Dabar mes siūlome ir  
specialias trąšas, kurios  
skirtos būtent bulvėms.  

Pastaraisiais metais daugelis Danijos didžiųjų 
bulvių augintojų naudoja specialiai bulvėms 
skirtus BioNutria produktus. 

Mes įsitikinę, kad jie tai darys ir toliau, nes  
rezultatai yra akivaizdūs –  nepriklausomai nuo  
geografinės vietos ir dirvožemio tipo,bulvienojai 
išlieka žali net daugiau nei savaitę ilgiau, taigi, jų  
vegetacijos periodas taip pat truko ilgiau.

Mikroelementai  
– profilaktinė  
priemonė
„Mes kaip profilaktinę priemonę nuo 
mikroelementų deficito naudojame 1 l  
BioCrop OptiXL ir 1 l BioMangan 180 NS  
- juo apdorojame visų rūšių kultūras viduti-
niškai 3 kartus per vegetacijos periodą.

Produktus patogu naudoti. Juos gali-
ma maišyti praktiškai su visomis augalų  
apsaugos priemonėmis, taigi norint  
augalus patręšti mikroelementais, nerei-
kia papildomai važiuoti į laukus. Tai leidžia  
sutaupyti darbui skirtą laiką, taip pat garan-
tuoja žemės ūkio kultūrų apdorojimą laiku 
tiek augalų apsaugos priemonėmis, tiek  
mikroelementais - tai nepaprastai svarbu.”

Pērs Skovs, Trinderup Gods, Hobro

Peras Skovas savo ūkyje Trinderup Gods apdo-
roja 850 ha, augina kviečius, vasarinius (salykli-
nius) miežius, žieminius miežius, žieminius 
rapsus ir vejų sėklas. BioNutria produktai nau-
dojami jau 3 metus.
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BioCrop Potato - specialios formulės skysto-
sios trąšos bulvėms. 

BioCrop Potato sudėtyje yra visų svarbių mikro ir makroelementų. 
Jo sudėtyje taip pat yra šiek tiek azoto ir kalio. Preparato sudėtis 
grindžiama naujausių tyrimų rezultatais. 

BioCrop Potato sudėtyje ypač daug cinko, mangano ir magnio. 
Trąšos skirtos augalams maitinti per lapus, taigi užtikrinant gerą 
maisto medžiagų įsisavinimą.

Jei kyla įtarimų, kad trūksta mangano, patartina mangano  
įdėti papildomai, taigi dar labiau pagerinant produkto poveikį.  
Mes rekomenduojame mišinį, kuriame yra būtinas kiekis  
BioMangan 180 NS, BioMangan 170 NSP, Bio-Mangan 170 NSCu  
arba BioMangan 170 NSMg.

  
Klaus Sanko, Gjesing Østergaard ir Trines 
Grønt, Gjesinga prie Auningo

Klaus Sanko apdoroja 205 ha, augina pirmiausia 
aukštos kokybės kultūras. Šiemet jis augina 37 
ha žieminių miežių, 33 ha vasarinių (salyklinių) 
miežių, 28 ha rapsų, 16 ha avižų, 37 ha kukurūzų, 
10 ha bulvių, 8 ha braškių, taip pat 16 ha morkų. 
Likusiame žemės plote auginami kopūstai, petra-
žolės, (svogūnų, česnakų) laiškai ir pan.

BioCrop Potato

Žali laiškai ir  
mažesnis serga-
mumas grybeliu
„Aš pastaruosius 2 metus naudoju 
BioNutria produktus ir manau, kad su 
jais dirbti lengviau, palyginti su kon-
kurentų preparatais. Augalus apdoroti  
patogiau nei miltelių pavidalo produktais. 

Tais metais aš pastebėjau, kad žalių  
lapinių daržovių, o ypač svogūnų serga-
mumas grybeliu sumažėjo. Dabar, kai  
naudoju BioCrop OptiCu, laiškai ilgiau  
išsaugo žalią spalvą. Pastaruosius dvejus 
metus kopūstų, porų, svogūnų ir salie-
rų kultūrų apdorojimas BioCrop serijos 
produktais mums leido mažiau išleisti 
fungicidams, kartu nemažinant derliaus.

BioCrop OptiCu mes naudojame šioms 
specialioms kultūroms: bulvėms, mor-
koms, porams, svogūnams, petražo-
lėms, įvairiems kopūstams, salierams, 
pastarnokams / šakninėms petražo-
lėms ir burokėliams. Aš naudoju ir 
BioMangan 170Cu. Augalai tręšiami  
mikroelementų trąšomis kartu su ki-
tomis augalų apsaugos priemonėmis,  
tokiu būdu sutaupant išvykoms. Aš 
2016 metais ir toliau naudosiu Bio-
Nutria produkciją.”
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Specialiosios
žemės ūkio kultūros
Špinatai · Kopūstai · Burokėliai

Tvirtesnė antžeminė dalis ir šaknis, 
naudojant BioCropXL

BioNutria produkciją pastaraisiais metais naudojo tokių specia-
liųjų žemės ūkio kultūrų - Briuselio kopūstų, špinatų ir burokėlių 
– augintojai, pasiekė puikių rezultatų.

BioCrop OptiXL

BioCrop OptiXL naudotinas visų rūšių kultūroms kaip profilaktinė 
priemonė, siekiant išventgi mikroelementų deficito. BioCrop 
OptiXL sudėtyje yra visų svarbiausių mikro ir makroelementų. 
Sudėtyje ypač daug mangano, magnio ir sieros. 

BioCrop OptiML su papildomu cinku ir boru
Kukurūzams ir svogūnams reikia daugiau cinko ir boro nei 
kitoms daržovėms. BioNutria sukūrė specialios formulės 
(preparatą) BioCrop OptiML, kuris patenkina šiuos specialiuo-
sius poreikius.

BioCrop OptiML

BioCrop OptiML sudėčiai taikyta speciali formulė kukurūzams 
ir svogūnams, atsižvelgiant į tai, kad jiems reikia papildomai 
cinko ir boro. Preparatas sukurtas pagal naujausių tyrimų 
rezultatus. Jei kyla įtarimų, kad augalams trūksta mangano,  
BioCrop OptiML patariama įdėti papildomai mangano. Mes  
rekomenduojame mišinį su BioMangan 180 NS, BioMangan 
170 NSP, BioMangan 170 NSCu arba BioMangan 170 NSMg.

  
Ejnaras Bageras, daržovių augintojas, 
Samsės sala

Ejnaras Bageras apdoroja 140 ha Samsės 
saloje. 60 ha plote auginamos specialiosios 
kultūros, o likusiame – tradicinės žemės ūkio 
kultūros. Jis jau 3 metus visas kultūras apdoroja 
BioCrop OptiCu, normos 1,5 – 2 l/ha.

Didesnis derlius
„Mes preparatu BioCrop OptiCu apdoro-
jame praktiškai visas kultūras kiekvieno 
purškimo kartu. Apipurkšdami Briuselio 
kopūstus (purškimo laikas: maždaug nuo 
rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d.), pastebėjo-
me malonų šalutinį efektą: jei priemone  
BioCrop OptiCu apdorojame vakare, kai į 
lauką išlenda sraigės, tai tos sraigės, ant ku-
rių patenka preparato, žūsta.

Šiemet mes pirmą kartą per kiekvieną bu-
rokėlių purškimą naudojome 2 l BioCrop 
OptiCu /ha kartu su Betanal, Goltix ir Renol. 
Papildomai dar 4 l šio preparato naudo-
jome apdorodami nuo rūdžių. Taigi mūsų 
burokėliai visiškai buvo apdoroti naudojant 
10 l BioCrop OptiCu hektarui.

Apdorojant kviečius mikroelementų trąšo-
mis, jie toliau auga maždaug savaitę ilgiau, 
taigi užtikrina didesnį derlingumą.

Apdorodami augalus BioNutria produk-
cija, pastebėjome didesnį atsparumą  
sausrai, didesnį lauko tolygumą, taip pat 
didesnį derlingumą – ypač burokėlių. Mes 
būtinai toliau naudosime BioNutria mikro-
elementų trąšas ir ateinančiais metais.”

  Raudonieji kopūstai 5 x 2 l/ha
  Briuselio kopūstai 3-4 x 5-10 l/ha.
  Burokėliai 10 l/ha
  Kviečiai 6-8 l/ha
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Andrej Safonov, Įmonės valdybos pirmi-
ninkas ir agronomas.

Įmonė SIA „Ziedi JP“ yra Duobelės srities Aurų 
valsčiuje. Įmonė apdoroja 2400 ha ir daugiausia 
augina rapsus, kviečius, kvietrugius ir kukurūzus 
pašarams.

Ryškesni ir  
atsparesni augalai
„Šiemet nusprendėme naudoti BioNutria pro-
duktus, nes palyginti su kitais rinkoje esamais 
mikroelementais, kaina ir praturtintas turinys 
labai konkurencingas. 

Į purškimo planus visada įtraukiame BioCrop 
OptiML ir  BioMangan 170 NSCu. Esame paten-
kinti šiuo produktu, nes nebuvo problemų dėl 
mišinių net esant šaltam orui. Manau, kad su-
balansuotas PH ir mikroelementų sudėtis pa-
dėjo augalams šiemet lengviau įsisavinti purš-
kimo mišinį.”

Akivaizdus efektas
„Bionutria produktus visoms savo kultūroms 
naudojame jau dvejus metus. Rudenį visiems 
žiemkenčių laukams sunaudojome 2 litrus 
BioCrop Opti ir 1 litrą BioMangan 180 NS  
vienam hektarui – šiemet paaiškėjo, kad tai 
-teisingas sprendimas, nes pavasarį labai grei-
tai prasidėjo augalų vegetacija. 

Kiekvieną purškimo kartą visada įpilame 2 
litrus BioCrop Opti ir 1 litrą BioMangan 180 
NS. Mūsų ir agronomų stebėjimai rodo, kad 
naudojant BioNutria produktus, augalui 
lengviau įsisavinti fungicidus, taip pat mūsų 
laukų vegetacija truko gerokai ilgiau. Esame 
patenkinti rezultatais. 2014 m. mūsų žiemi-
nių rapsų bandomuosiuose laukuose, kur 
naudojome Bionutria produktus (Bio Crop 
Opti+BioMangan+BioBor) derlius pasiekė 
net 4550 kg iš hektaro. Šiemet tikimės dar 
geresnių rezultatų.”

 Palanki kaina ir     
 ilgesnė vegetacija
„Šių metų pavasarį nusprendžiau išbandyti BioNutria Denmark 
ApS siūlomus produktus. Vienam ha per sezoną sunaudojau 6  
litrus BioCrop Opti ir 5 litrus BioMangan 180 NS. Mano stebėjimai 
rodo, kad naudojant BioNutria produktus vegetacijos periodas 
yra ilgesnis ir laukų spalva buvo tolygesnė. Naudojant BioNutria 
produktus nebuvo problemų dėl purškimo mišinių arba dėl nuo-
sėdų purkštuve. Buvo laukų, kurie pavasarį atrodė ties sunykimo 
riba, bet jau po pirmo apdorojimo 2 litrais Bio Mangan 180 NS ir 2 
litrais BioCrop Opti jie atsigavo ir vėl prasidėjo vegetacija.
Šiemet rudenį pabandžiau laukus apdoroti 2 litrais BioCrop Opti 
+ 2 litrais BioMangan 170 NSP. Esu įsitikinęs, kad tai gali padėti  
augalams lengviau peržiemoti. Esu patenkintas savo pasirinkimu.”
Konstantinas Mitrofanovas vardija kelis BioNutria produktų  
privalumus:

•   Į juos įdėta sklaidos ir sukibimo medžiagų

•   Su jais lengva dirbti

•   Nėra nuosėdų

•   Jie užtikrina ryškesnius augalus

•   Kaina  

•   Jie optimizuoja mišinių PH lygį 

  
Konstantinas Mitrofanovas Ž/Ū Mavrjaniai 
savininkas

Įmonė yra Krustpilio srities Mežarės valsčiuje ir 
apdoroja 400 ha. Daugiausia augina kviečius, 
rapsus ir miežius.

Martinis Grimbergas, atsakingas už dar-
bus laukuose

SIA „L.A.P“ yra Talsų rajone, Talsų srityje. Įmonė 
apdoroja 1100 ha ir daugiausia augina žiemini-
us rapsus, kviečius, vasarinius miežius ir pupas.
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Grūdinius augalus apdorojant būtinais mikroelemen-
tais pastebima, kad javai ryškesni, laukai tolygesni,  
vegetacijos periodas trunka ilgiau.

Sveiki augalai ir  
didesnis derlingumas
„Aš iki šiol į mikroelementų trąšų nau-
dojimą žiūrėjau labai skeptiškai, ta-
čiau mano žieminiai miežiai buvo la-
bai prasti, jiems reikėjo pagalbos dėl 
miežių geltonosios žemaūgės viruso ir 
prasto dygimo substrato.

Įmonės „SparBonde“ dėka pamačiau 
BioNutria reklamą ir susisiekiau su 
produktų konsultantu, kad pasikon-
sultuočiau ir įsigyčiau produkcijos. Ba-
landžio pabaigoje aš savo laukus vieną 
kartą nupurškiau 4 l/ha BioCrop OptiXL. 
Jį patogu naudoti, be to, efektas buvo 
matomas jau po savaitės.

Aš apdorojau visus savo žieminius 
miežius, todėl išaugo sveiki augalai ir 
derlius buvo 400-500 kg/ha didesnis 
ir mano geresniuose, ir ne tik geruose 
laukuose. 

Vidutinis žieminių miežių derlingumas 
buvo 8,5 t/ha. Ateityje aš kiekvieną purš-
kimo kartą į savo mišinį įpilsiu BioCrop 
OptiXL + BioMangan 180 NS, taip pat 
mielai patarsiu tai daryti visiems savo 
kolegoms, bendraminčiams ir kitiems.”

  
Jespers Hedegaards, ūkininkas, Lille Hede-
gaarda, į rytus nuo Holstebro

Nuo 2001 m. Jespers Hedagaards apdoroja 
95 ha, augina grūdinius augalus, vejų sėklas ir  
žirnius, taip pat prižiūri 400 mėsinių galvijų  
jauniklių. Jis planuoja savo ūkį didinti iki 250 
ha ir turėti 1300 galvijų jauniklių. BioNutria  
produktus jis pradėjo naudoti 2015 metais. 

Vario deficito profilaktika
BioCrop OptiCu užtikrina didelį vario kiekį.

Ar Jūs auginate specialiųjų poreikių kultūras?
BioCrop OptiXL užtikrina papildomą manganą, magnį ir sierąu.

Suderinkite pats savo trąšas
Įmonėje BioNutria galima parinkti trąšų sudėtį individualiai, kad 
jos atitiktų būtent Jūsų (augalų) individualius poreikius.

Visiškai sveiki grūdai
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Henrikas Pedersenas, Markservice, Års

Henrikas Pedersenas jau 18 metų vadovauja savo  
įmonei. Jo įmonė teikia visų rūšių žemės ūkio tech-
nikos paslaugas – pradedant kombainu ir baigiant  
šienavimo technika, užtikrina pilno ciklo paslaugas 
500 ha ir dar atskiras paslaugas 400 ha. Henrikas yra 
inovatyvus, mielai išbando ką nors naujo, kad pasiektų  
didesnio derlingumo.

„Augalų tręšimas mikroelementų trąšomis turi didelę reikšmę. 
Per pastaruosius 15 metų esame išbandę keletą preparatų. 2015 
m. mes pirmą kartą pradėjome naudoti BioNutria produkciją. 

Apdorojus kukurūzus BioCrop OptiML, kuris buvo derinamas 
su BioMangan ir BioBor, jie pasidarė ryškesni ir atsparesni. 
Paprastai mes purškiame 2 l BioMangan, 2 l BioBor ir 1 l  
BioCrop OptiML, kai  pasirodo 6-7 lapas, vėliau 3-4 l BioCropOptiML  
netrukus prieš žydėjimą.

Mes kaip papildomas trąšas kukurūzams naudojame ir Bio 
NS 15-2, tai davė gerų ir greitų rezultatų, nenudegino. Dalis 
mūsų klientų ūkininkauja ekologiniuose ūkiuose, jų laukuose 
naudojame BioMangan 170 SECO. Mano stebėjimai rodo, kad  
mangano deficitas išnyko labai greitai.”

Mikroelementai 
turi didelę reikšmę

Gera profilaktika
„Mūsų dirvožemiui labai trūksta man-
gano, todėl beveik per kiekvieną purš-
kimą į mišinį įpilame 1 l Bio Mangan 
180 NS - sulaukiame gerų rezultatų. 
Mano žemės ūkio konsultantas pa-
tarė rapsus apdoroti boru, todėl aš 
pasirinkau BioBor 150 - sulaukiau  
labai gerų rezultatų. O mikroelemen-
tų profilaktikos tikslais savo žiemini-
us miežius ir kviečius apdorojame  
2 x 1,5 l BioCrop OptiXL.

Mes dirbame su Danfoil purkštu-
vais, naudodami 4-5 produktus. 
BioNutria mikroelementų trąšas pa-
togu naudoti, jas galima maišyti ir su 
kitais preparatais.

Aš esu didelis skystųjų trąšų naudo-
jimo entuziastas, šiuo metu įsitrau-
kiau į gerą ir konstruktyvų dialogą 
su BioNutria.

Man patinka mintis apie profilakti-
nes priemones, siekiant išvengti 

įvairių mikroelementų deficito, 
todėl aš ir toliau augalus apdo-
rosiu BioMangan 180 NS, taip 
pat BioCrop OptiXL, BioCrop 
OptiCu ir kitus preparatus 
naudosiu ir toliau.”

  

Karlo Baks Greve, Korsøgaard, Aalestrupa

Ūkininkas Karlo Baks Greve apdoroja 280 ha, 
augina grūdinius augalus, rapsus ir vejų sėklas. 
Be to, jis augina ir 13 000 kiaulių. Jo ūkyje Bio-
Nutria produktai naudojami jau trečius metus.
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Sveiki burokai ir 
ilgiau žydintys rapsai
Didesnis derlingumas, naudojant BioCrop OptiXL, 
BioMangan ir BioBor
BioCrop OptiXL, BioMangan 170 NSP ir BioBor 150 derinys - efekty-
vus būdas išvengti ligų, kurias sukelia įvairių maisto medžiagų  
deficitas. Tai teikia ir matomų rezultatų – augalai pasidaro  
ryškesni, žydi ilgiau ir sunokina didesnį derlių.

BioNutria - vienintelė įmonė, kuri Danijos rinkoje siūlo manganą 
ir borą rapsui ir burokams, kuriuos galima maišyti be jokių pro-
blemų. Jei vanduo labai kietas, rekomenduojame įpilti 0,2 l Bio pH 
Control/100 l vandens.
 BioCrop OptiXL 
+ BioMangan 170 NSP

+ BioBor 150
= purškimas vienu kartu tuo pačiu metu

Eksperimentas 
užtikrina didesnį 
derlingumą
„Aš turiu du rugių laukus, kurie yra vienas 
šalia kito ir kurių derlingumas paprastai 
vienodas – 9 t/ha. 2015 m. aš juos trę
šiau šiek tiek skirtingai. 

Rudenį abu laukai buvo patręšti 3 x 2 l 
BioMangan 170 NSCu, ir ankstyvą pavasarį 
– 20 kg N amonio azoto forma.

Šį pavasarį pirmas laukas buvo patręš
tas mėšlu – tai atitinka 50 kg N ir 65 kg N  
formoje N27. Mėšlas buvo papildytas 80 
g vario, o kitų mikroelementų buvo užtek
tinai. Be to, šis laukas buvo patręštas ir  
3 x 2 l BioMangan 180 NS.

O antras laukas šį pavasarį buvo apdoro
tas 80 kg azoto NPK trąšų forma, 35 kg 
azoto N27 forma, 3 x 2 l BioMangan NSCu 
ir 2 x 1,5 l BioCrop OptiCu. Taigi abu laukai 
buvo apdoroti 135 kg azoto hektarui.

Jau šių metų pavasarį, patręšus abu lau
kus, pastebėtas vizualus skirtumas. Antras 
laukas buvo gerokai ryškesnis, tankesnis ir 
tolygesnis nei pirmas. Abu laukai buvo du 
kartus apdoroti ir fungicidais.

Pirmo lauko derlingumas buvo 9,3 t/ha, o 
antro lauko – 10,4 t/ha. 

Kaip jau sakiau anksčiau, paprastai abiejų 
laukų derlingumas būdavo vienodas, taigi 
neturiu nė kiek neabejoju tuo, kokį pre
paratų derinį pasirinksiu ateinančiais 
metais.”

Janis Stenageras Hansenas, Stenagergård, 
Leestrupa

Janis Stenageras Hansenas - jau vienuoliktos  
kartos ūkininkas. Jis apdoroja 200 ha, iš kurių 100 
ha nuomojami, augina grūdinius augalus, rapsus 
ir vejų sėklas. 2015 m. Janis pirmą kartą pradėjo  
naudoti BioNutria produktus.

Didesnis derlingumas, BioNutria
„Atsižvelgęs į savo žemės ūkio konsultanto patarimus, aš išbandžiau 
BioNutria produktus, siekdamas padidinti derlingumą. Tai pavyko su 
kviečiais ir rapsais, šiemet jų abiejų derlius buvo puikus, palyginti su  
ankstesniais sezonais. BioCrop OptiXL buvo naudojamas apdorojant  
visas kultūras visiškai visus purškimo kartus. 

Žieminiai rapsai pavasarį buvo apdorojami BioBor ir BioCrop OptiXL, ir 
jų aš iškūliau 5,5 tonos standartinės kokybės. Žinoma, kad pasiekimų 

negalima priskirti vien tik BioNutria produktams, 
tačiau aš visiškai drąsiai juos naudosiu ir 2016 

m., be to, padidinsiu dozes iki 2-3 l/ha per 
kiekvieną purškimą.”

  

Knudas Jensenas, Asferggaard, netoli nuo 
Farupos

Knudas Jensenas apdoroja 400 ha, augina  rugi-
us, miežius, žieminius rapsus ir vasarinius mieži-
us. Jis BioNutria produktus naudoja jau 3 metus.
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Sodas

Star ClassicXL

Star ClassicXL derinys su BioGolf NPK 
13-1-7 užtikrina sveiką, gražios, ryškiai 
žalios spalvos, tolygiai augančią veją.

Star ClassicXL aprūpina veją visais būti-
nais mikro ir makroelementais. Jie 
efektyviai patenka per lapus ir šaknis. 
Veja įgaus gražią, ryškiai žalią spalvą 
jau po pirmo tręšimo.

BioGolf NPK 13-1-7
BioGolf NPK 13-1-7 visada naudoti-
nas mišinyje su Star ClassicXL. BioDuo 
purkštuvas jį leis paruošti patogiai ir 
tiksliai. Abiejų šių trąšų rūšių derinys 
leidžia užtikrinti visas augalams būti-
nas maisto medžiagas. 

Ūkininkų šeimai reikia ir gražios pievelės

į šią trąšų seriją įeina augalų trąšos, kurių sudėtyje yra tų  
pačių maisto medžiagų, kurios naudojamos golfo aikštėms tręš-
ti. Galime garantuoti, kad jos maloniai nustebins daugelį asme-
ninio naudojimo daržų savininkų. Dar mes siūlome dviejų rūšių 
trąšas šiltnamiams – Classic ir De Luxe. Abi trąšų rūšis galima 
naudoti tiesiog laistymo įrenginiuose. Taip pat galime pasiūlyti ir 
trąšų be chloro, skirtų asmeninio naudojimo daržui (bulvėms), 
kurios leis išauginti pačios aukščiausios kokybės daržoves.  
Pagaliau pagaminome ir puikių trąšų, skirtų kambariniams  
augalams, kurių sudėtyje yra visų būtinų mikroelementų.

BioDuo purkštuvas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1.   Nusukite bidono pulverizatorių. 

Patikrinkite siurbimo žarną. Ji turi 
tvirtai laikytis prie pulverizatoriaus.

2.  Įpilkite trąšų į bidoną, pavyzdžiui, 1 l  
 Star ClassicXL ir 2 l BioGolf NPK 13-1-7.

3.   Patikrinkite, ar siurbimo žarna tvir-
tai laikosi prie pulverizatoriaus. Už 
sukite pulverizatorių taip, kad siur-
bimo žarna būtų bidone.

4.  Prie pulverizatoriaus primontuokite  
 ir užfiksuokite vandens žarną.   
 Atsukite vandens čiaupą.

5.  Tam, kad pulverizatorius imtų veik-
ti, patraukite atgal saugiklio juo-
stelę ir po to pasukite apvalų pul-
verizatoriaus mygtuką į kairę (prieš 
laikrodžio rodyklę). Pulverizatorius 
išpurškia vandens ir trąšų mišinį, 
kuris paruoštas vejai apipurkšti.

Parkai & Stadionai
Mes savo asortimentą papildėme visiška naujove  
– trąšomis, skirtomis parkams ir stadionams
Mes galime didžiuotis sparčia tiek pardavimo, tiek personalo srities 
plėtra. Taigi mes stengiamės papildyti ir savo asortimentą, ir dabar 
produktus, skirtus žemės ūkiui, golfo aikštėms ir asmeninio nau-
dojimo daržams papildėme produktais parkams ir stadionams, 
užtikrinant skystąsias trąšas stadionams, parkams, taip pat kitoms 
viešosioms žaliosioms zonoms.

Tęsdami šią iniciatyvą, mes 2015 m. pristatėme trąšas Randerso 
stadionui, gavome pačių geriausių atsiliepimų apie BioNutria pro-
duktus. Taigi mums pavyko užmegzti labai gerą bendradarbiavimą 
su Randerso futbolo klubu Randers FC. Nuo 2015 m. spalio 1 d. 
Randerso stadionas trejus metus vadinsis BioNutria Parku.

Informacija apie 
mūsų produktus, 

skirtus asmeninio 
naudojimo daržui, 
yra bionutria.dk
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Džiaukitės savo  
kalėdinėmis eglutėmis

Trumpai apie trąšas lapams /spygliams
Jei mikroelementų trąšos įsisavinamos per spyglius, jas VISADA 
reikia naudoti mažomis dozėmis, be to, kelis kartus. 

Spygliams nebūdingas toks imlumas, kad galėtų įsisavinti didelį 
kiekį mikroelementų. Jei vienu kartu panaudojama per didelė 
dozė, yra didelė nudegimo rizika. Todėl stenkitės pradėti tręš-
ti kaip galima greičiau. Jei tręšiama per vėlai, sumažėja maisto 
medžiagų absorbavimasis ir medžio kokybė.

Jei pasirinksite mūsų pagamintas trąšas ir laikysitės mūsų  
rekomendacijų, Jūs gausite ekonomiškai naudingą ir nepaprastai 
efektyvią tręšimo programą.

Kalėdinių eglučių 
tręšimas
Ankstyvą pavasarį, prieš jaunų 
ūglių išsiskleidimą

Augalai pilna NPKS norma apdoro-
tini iš karto vienu kartu. Purškiama, 
naudojant standartinį purškiklį, kuris 
sumontuotas prie Hardi purkštuvo. 
Patirtis rodo, kad šis purkštuvas vei-
kia puikiai. Išpurškiami labai dideli  
vandens lašai - galima dirbti ir vėjuo-
tu oru. Augalus galima tręšti esant 
visoms oro sąlygoms, vis dėlto to 
negalima daryti, jei artimiausias 48 h 
laukiama temperatūra mažesnė nei 
0C laipsnių. Ši strategija naudojama 
pastaruosius 15 metų. Ji užtikrina  
labai gerą maisto medžiagų absorba-
vimąsi ir gražią, tamsiai žalią medžių 
lapų spalvą. Turėkite omenyje, kad, 
naudojant šio tipo purkštuvą, trąšos 
daugiausia patenka ant dirvožemio 
ir įsisavinamos per augalų šaknis.  
Trąšos nepatenka per spyglius.

Išsiskleidus lapams / trąšos 
spygliams

Augalai mikroelementų trąšomis trę-
šiami purkštuvu. Reikėtų naudoti ma-
žiausiai 300 l vandens/ha, taip pat  
užtikrinti, kad skystosios trąšos pa-
tektų ant visų spyglių. Mūsų rekomen-
duojamos dozės - 5 l BioCrop OptiXL 
arba kito BioCrop produkto. Tręšti 
reikia pakartotinai dar 2 kartus, taigi 
bendra trąšų dozė yra 15 l/ha/per visą 
vegetacijos periodą. Labai svarbu, kad 
mikroelementų trąšos būtų panaudo-
tos kelis kartus. Mes patariame vengti 
purkšti ką tik išsiskleidusius ūglius – jie 
labai jautrūs. Dirbant purkštuvu, trąšos 
patenka pirmiausia ant spyglių, per ku-
riuos taip pat sugeriamos. 

Randerso įmonėje Clausholm buvo 
atliktas eksperimentas – saulėtu oru 
jauni eglučių ūgliai apipurkšti BioCrop 
OptiXL ir atskleista, kad jokių nudegimų 
jauni ūgliai nepatyrė. Tačiau mes ne-
galime garantuoti, kad šių nudegimų 
nebus, todėl raginame laikytis šiame 
kataloge nurodytų rekomendacijų.

Per pastaruosius 3 metus esame gavę daug užklausų iš  
kalėdinių eglučių augintojų, norėjusių naudoti mūsų trąšas. 
Todėl skiriame nepaprastą dėmesį šiai sričiai: dabar pagami-
nome skystąsias trąšas ir kalėdinėms eglutėms. Mes siūlome 
NPKS trąšas, skystąsias mikroelementų trąšas ir skystąsias NS 
trąšas lapams. 
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Mikroelementai
Jei kalėdinės eglutės anksčiau nebuvo 
tręštos mikroelementų trąšomis, jų trą-
šas galima papildyti 5 l BioCrop OptiXL 
arba kito BioCrop produkto.

Turėkite omenyje: eglutes apdorojant 
purkštuvu, didesnė dalis trąšų patenka 
ant spyglių, per kuriuos absorbuoja-
mos. Augalus galima tręšti visomis oro 
sąlygomis, tačiau to negalima daryti, jei 
artimiausias 48 h laukiama temperatūra 
žemiau 0C laipsnių.

Turėkite omenyje!
1 tręšimo kartas: dozės yra rekomendacinės, jas galima šiek 
tiek mažinti arba didinti, pagal poreikį. Ši strategija labai sėk-
mingai naudojama jau 15 metų. Mes visada stengiamės tręšti 
lietingu oru arba netrukus prieš lietų. 

2, 3 ir 4 tręšimo kartas: visada naudokite mažiausiai 300 l van-
dens/ha, tačiau geriau daugiau. Įsitikinkite, kad trąšos patenka ant 
visų spyglių – tai labai svarbu. Prisiminkite, kad šiuo metu pagrind-
inis maisto medžiagų įsisavinimas vyksta per spyglius. Tai tręšimas 
profilaktiniais tikslais, siekiant išvengti mikroelementų deficito.  

5 tręšimo kartas: šis tręšimas spalvai pagerinti, jei tik to 
reikia. Šio tręšimo kartu užtikrintinas Mg, taip pat N ir S, skirtas 
įsigėrimui per spyglius.

Trumpai: kadangi skystųjų trąšų forma skysta, jas paprasta ir 
patogu tiek naudoti, tiek laikyti. Mūsų mikroelementų trąšos 
pagamintos iš žaliavų, kurias augalai absorbuoja geriausiai. 
2015 m. mūsų produktai buvo naudojami daugelyje 
oficialių tyrimų. Atlikus lapų analizę, paaiškėjo labai 
įspūdingi maisto medžiagų absorbavimo rezu-
ltatai. Derlingumas taip pat daugeliu atvejų 
padidėjo. Atlikus kelis tyrimus šie skirtumai 
buvo statistiškai įrodyti. Mes neprisiimame 
atsakomybės už nudegimus, kuriuos galėtų 
sukelti medžių tręšimas, nes negalime 
paveikti purškimo technikos, vietos klimato 
ir oro sąlygų. 

Tręšimo rekomendacijos

Trąšos spalvai 
pagerinti / trąšos 
spygliams
Vienos iš šios rūšies trąšų - Bio-
Magnesium 60, kurias sudaro naudoti 
paruoštas Mg tirpalas. Magnis - gerai 
žinomas makroelementas, kuris nere-
tai naudojamas kalėdinėms eglutėms 
tręšti, siekiant pagerinti jų spalvą. Tačiau 
čia kruopščiai turi būti laikomasi K/Mg  
pusiausvyros. Per didelės Mg dozės gali 
sukelti kalio deficitą.

Jei reikia azoto trąšų, mes rekomenduo-
jame naudoti Bio NS 15-2. 

Šias trąšas 2015 m. išbandė keli kalė-
dinių eglučių augintojai, sulaukė gerų 
rezultatų. Bio NS 15-2 - grynas tirpalas, 
skirtas tręšimui per lapus. Žinoma, kad 
visas pirmiau minėtas trąšas galima  
tarpusavyje maišyti ir naudoti vienu ir 
tuo pačiu tręšimo kartu. Jos išpurškia-
mos purkštuvu, vandens kiekis 400-600 
l/ha. Tręšti galima tiek kartų, kiek reikia.

DUOMENŲ LENTELĖS
Informacija apie rekomenduojamas  

dozes yra produktų duomenų  
lentelėse mūsų interneto svetainėje  
www.bionutria.dk, arba galite kreiptis 
į produktų ir pardavimų konsultantą 

Larsą Olseną tel. +45 28 80 90 86  
arba el. paštu: lo@bionutria.dk

1.  Ankstyvą pa-
vasarį, prieš jaunų 
ūglių išsiskleidimą

Apdorojimas 
naudojant 
Hardi purkštuvą

pvz., 800 kg (650 l) 
NPKS 13-1-7-2

2. Jau išsiskleidus 
jauniems ūgliams

Purkštuvas 5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMan-
gan 170 NSMg  + 10 l BioMg 60

3. Jau išsiskleidus 
jauniems ūgliams

Purkštuvas 5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMan-
gan 170 NSMg  + 10 l BioMg 60

4. Jau išsiskleidus 
jauniems ūgliams

Purkštuvas 5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMan-
gan 170 NSMg  + 30 l BioMg 60

5. Trąšos spalvai 
pagerinti, jei reikia

Purkštuvas 50 kg (40 l) BioNS 152 lapų 
trąšos + jei reikia. 30 l BioMg 60



Užsakymai, pardavimas ir konsultacijos
Visos konsultacijos nemokamos. Mes visada pasiruošę konsultuoti. Jei kyla kokių klausimų, nedelsiant su 
mumis susisiekite. Užsakymus galima įforminti ir telefonu, ir el. paštu. Mes Jums pasiūlysime produktus, 
kurie atitiks individualius Jūsų (augalų) poreikius, be to, už pačią palankiausią kainą.

Informacija apie naujausius tyrimų rezultatus, naujausius produktus, duomenis ir kainas yra mūsų inter-
neto svetainėje www.bionutria.dk

Armandas Bračas   Jensas Bakas Andersenas Larsas Olsenas   
Kalba latvių ir rusų kalba Pardavimų ir produktų Pardavimų ir produktų 
Pardavimų konsultantas konsultantas konsultantas
Mob.: +37 129498657 Mob.: +45 2712 6986 Mob.: +45 2880 9086
El. paštas: ab@bionutria.dk El. paštas: jba@bionutria.dk El. paštas: lo@bionutria.dk
   

Administracija
BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Švedija 

Telefonas:  +46 (0) 570 411 80
El. paštas:    bio@bionutria.dk

Gamyba
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup
Danija
Telefonas:  +45 86 45 28 88
Faksas:       +45 86 45 28 14
El. paštas:   bio@bionutria.dk

Sandėlis
BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113,
8930 Randers NØ
Danija
 

ŽEMĖS ŪKIS ·  GOLFO AIKŠTĖS ·  SODAS
PARKAI  & STADIONAI
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