
L A N D B R U G  ∙  G O L F  ∙  H A V E N
PA R K  &  S TA D I O N

Producent og leverandør af flydende
mikronæringsstoffer, sporstoffer,

samt flydende gødning
designet til den enkelte bruger. 

Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!



Velkommen til en verden af

mikronæringsstoffer
der gør en forskel
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Vi er stolte af vore produkter og meget 
glade for den positive modtagelse, de 
har fået af danske landmænd – ikke kun 
i Danmark men også i udlandet. Store 
danskejede og dansk ledede farme ud-
gør en stor og meget vigtig del af vores 
kundeportefølje.

Landbrugsområdet er ble
vet stort, og vore mikro
næringsstoffer sælges nu i 
11 lande, og flere er på vej. 

Vore mikronæringsstoffer 
adskiller sig markant fra 
konkurrerende produkter 
ved at være sulfatbaserede 
– hvilket sikrer den suve
rænt bedste optagelighed 
for planterne. Gødningerne 
er derudover tilsat 2 Adju
vants – begge udvalgt fra 
gruppen SuperAdjuvants. 

Til information er en Adju
vant et produkt, der til
sættes gødningerne for at 
forbedre og øge plantens 
muligheder for at optage 
både mikronæringsstoffer 
og eventuelt tilsatte pesti
cider. 

Vær opmærksom på at det vigtigste ikke er, hvor store 
mængder  næringsstoffer eller pesticider man sprøjter 
ud over en plante. Det vigtigste er, hvor meget planten 
optager. 

Jeg er meget glad for, at vores valg af råvarer samt 
 anvendelsen af Adjuvants, bakkes op af landets  førende 
forskere. 

Verdensnyhed – aldrig set før
I år er der med en BioNutria Triplex behandling – en 
 kombineret tilførsel af BioCrop OptiXL, BioMangan 180 
NS og BioBor 150 – opnået enestående resultater i 
 hvede. Den anvendte dosering gav en umiddelbar og 
meget kraftig visuel effekt. Over tid øgedes længden på 
 fanebladet med 50 % samtidigt med, at det blev 34 mm 
bredere. Fanebladet er, som en af vore kunder ud trykte 

det,  hovedmotoren i plantens 
produktionsapparat. 

Udbyttemålingen gav et meget 
betydeligt merudbytte på ikke 
mindre end 10 Hkg. kerne/ha, og 
da prisen på de tilførte mikro
næringsstoffer er yderst beske
den, er der høstet et betydeligt 
øko nomisk merudbytte.

I de ubehandlede parceller var 
der meget lejesæd. I de Triplex 
behandlede parceller var der ikke 
lejesæd. Så alt tyder på, at Trip
lex behandlingen samtidig har 
en meget stor effekt på planter
nes stråstivhed.

Igen en bekræftelse på at kvali
tet koster ikke – det  betaler sig.

Vi forsøger hele tiden at have 
fingeren på pulsen i forhold 
til aktuelle ønsker og behov i 
plante avlen. Derfor vil jeg gerne 

takke de mange planteavls konsulenter, specialkonsulen
ter og landmænd, der har været sparringspartnere i år. 
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle vore kunder for 
samarbejdet og de landmænd – der i form af testimo
nials – har delt egne  er faringer med  deres kolleger og os.

God fornøjelse
Ove Andersen

Merudbytte på mere end 1.000 kg./ha.
Læs mere herom på side 16.

Uden behandling Behandlet med 
BioNutria Triplex

Uden behandling 

Behandlet med BioNutria Mikronæringsstoffer 
– Triplex behandling



  

Mikronæring – fokus i fremtiden
I foråret 2016, efter henholdsvis 10 og 3 år i Landboforening, dannede Char lotte 
Frederiksen og Ann Louise Worsøe Jørgensen Planteavlsrådgivningen ApS, og de 
har  siden kun oplevet stor interesse og kundetilgang. 

”Vi blev selvstændige, fordi vi vil noget mere med rådgivningen. Vi vil tættere på 
kunden og på planteavlen. Vi vil kigge ind i planten, og forstå hvorfor den reagerer, 
som den gør. Vores motto er – fokus på dig og din bundlinje – og det mener vi ikke, 
man kan, hvis ikke man bl.a. tager minimumsloven alvorligt og kommer rundt om 
alle essentielle næringsstoffer i rådgivningen. 

Vi har altid interesseret os meget for næringsstoffer. Det er ikke kun kvælstof, der 
redder verden. Det er blevet meget tydeligt nu, hvor Nkvoterne er hævet. Fokus 
bør også bredes ud på de øvrige næringsstoffer. 

Det gælder om at blive klogere på hvor og hvornår, de enkelte næringsstoffer  giver 
merudbytte. Eksempelvis er hestebønner ved at vinde indpas i sædskifterne. Vi 
ved nogenlunde, hvad de kræver i teorien, men vi skal blive klogere i praksis. Vi er 
ikke i tvivl om, at der meget at hente i både udbytte og kvalitet, når det gælder 
mikronæring til hestebønner. Vi skal bare blive klogere på hvordan.

I kornafgrøderne ser vi en tydelig mangel på kobber og magnesium flere steder.
Vi har selvfølgelig mangan med i planlægningen hos alle kunder, men der er helt 
sikkert sammenhænge, der skal undersøges nærmere. Denne sommer har vi 
 eksempelvis kunnet se en sammenhæng mellem borindhold og tendens til leje
sæd i hvede. Hvis det står til troende, bør vi måske bruge bor aktivt i forebyggelse 
af lejesæd og dermed have et billigt supplement til vækstregulering.”

Planteavlsrådgivnigen ApS har haft BioNutrias produkter i fokus siden firmaets 
start. ”Vi ser BioNutria som en seriøs udbyder af mikronæringsstoffer og addi tiver. 
BioNutrias formuleringer er desuden helt i overensstemmelse med vore anbe
fa linger. Både i praksis og i forskning er de sulfatbaserede mangantyper at fore
trække, og så bliver BioNutria det naturlige valg, hvis man ønsker en flydende vare. 
Skal det være flydende og blandbart med det meste, skal du vælge BioNutria. 

Vi har set BioNutrias produkter brugt i praksis flere steder, og ofte er der en 
 direkte visuel effekt, som f.eks. bedre overvintring, bredere og længere faneblade 
på hvede, flere aks, mere intens blågrøn farve m.v. Vi synes, det er spændende, at 
man kan designe sin egen mikronæringsblanding. Det falder samtidig godt i tråd 
med vores ambition om individuelle løsninger til den enkelte kunde.”
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Charlotte Frederiksen og  
Ann Louise Worsøe Jørgensen
Planteavlsrådgivningen ApS, Vendsyssel

Planteavlsrådgivningen ApS består af de to  private 
planteavlsrådgivere Charlotte Frederiksen og Ann 
 Lou ise Worsøe Jørgensen. Planteavlsrådgivningen 
ApS har til huse i Vendsyssel og rådgiver plante
avlere fra Randers til Skagen. 

Næringsstoffer 
er hjørnestenen i
 vores rådgivning 
Efter godt et år som selvstændige 
ser Planteavlsrådgivningen ApS 
lyst på fremtiden. 

”Vi er kommet godt i gang og har 
glade og tilfredse kunder, der høs
ter gode udbytter.  Næringsstoffer 
vil altid være en hjørnesten i vores 
rådgivning. Kemi kan ikke udret
te mirakler, men korrekt brug af 
 næringsstoffer kan hæve udbyttet 
betragteligt – og så er det bare bil
ligere og mere effektivt til at hæve 
udbyttet i tilfælde af mangel. 

I den sammenhæng er BioNutria 
en naturlig sparringspartner både 
nu og i fremtiden.”  
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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. 20,39 20,39 68,98 23,99 35,99 1,19 1,19 2,38 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 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. 20,05 20,05 59,10 18,09 30,10 3,61 1,20 1,09 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

BioCrop OptiML 

Specialformulering til majs, løg og grøntsagskulturer. Højt indhold af zink og bor.

Total 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

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 Potato
Specialformulering til kartofler med højt indhold af magnesium.

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

g./l. 19,21 19,21 15,37 43,52 11,30 50,00 1,13 1,00 1,01 11,90 0,60

Vægt 
procent 1,70 1,70 1,25 3,85 1,00 4,42 0,10 0,09 0,09 1,00 0,05 1,23 1,66

Produktoversigt

DEN
OPTIMALE
LØSNING 

LAND- 
MANDEN

BIONUTRIA
DANMARK

PLANTEAVLS- 
KONSULENTEN

Alle BioNutrias mikro
næringsstoffer indeholder

sprede-
klæbemiddel
for at optimere både optagel sen 
og effekten af de tilførte nærings
stoffer. 

Total 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

Vægt 
procent 1,70 1,70 9,00 0,92 1,00 0,10 0,50 1,18 2,62

BioVinter Agro
Anvendes for at øge overvintringsevnen i alle afgrøder. Højt indhold af kalium.

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

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

Vægt 
procent 15,00 12,90 2,10 0,00 0,00 2,40 1,14 5,94

Bio NS 15-2 
Er en flydende pH optimeret bladgødning.

Ingen bundfald 
ægte opløsning
– lav pH værdi
Alle BioNutrias produkter er formu
leret som ægte opløsninger med en 
lav pHværdi. 

Opløsningerne er derfor meget sta
bile, og selv om de står gennem 
 længere tid, krystalliserer og bund
fælder de ikke. 

P Vf pH

g./l. 14,52

Vægt 
procent 11,00 1,32 0,95

Bio P11 
Startgødning til kartofler. Ren fosforgød
ning til brug ved lægning. Kan iblandes 
bejdsemidler. Kræver udstyr, der tåler gød
ning med lav pH.
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BioMangan 170 NSP

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

Mn S Vf pH

g./l. 170 106,25

Vægt 
procent 12,45 7,43 1,43 4,53

Total N S Mn Vf pH

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

Vægt 
procent 1,70 7,43 12,45 1,43 6,07

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

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

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 sundhedsrisici.

Din egen 
gødning
Vi har stor erfaring med at de
signe mikro og makro gødninger 
og hjælper gerne med at lave en 
gødning tilpasset dine ønsker og 
behov. I samarbejde med dig og 
din konsulent finder vi den opti
male løsning.

BioMangan 180 NS
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning. 
Indeholder derudover kvælstof og svovl.

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. 24,31 24,31 106,25 170 4,29

Vægt 
procent 1,70 1,70 7,43 12,3 0,30 1,45 4,53

N S Vf pH

Vægt 
procent 8,20 9,30 1,23 6,20

Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse sammen 
med glyphosatprodukter.

Total N CO(NH2)2 S Cu Vf pH

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

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. 

B Vf pH

g./l. 150 1,36 8,10

BioBor 150
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.

Total N CO(NH2)2 S Mg Vf pH

g./l. 21,76 21,76 70,29 50,00

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.  

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

Hårdt vand?
Bio pH Control løser effektivt 
 problemer med hårdt vand.

Tilsæt 0,2 l Bio pH Control pr. 100 
l vand. Vore manganprodukter og 
mikronæringsblandinger kan fås 
med indbygget pH kontrol, der 
øger blandbarheden og imødegår 
negative virkninger af hårdt vand. 
BioCrop Potato og Bio Mangan 170 
NSP indeholder pH kontrol som 
standard.

BioKalium 100
Kaliumopløsning til hurtig af
hjælp ning af kaliummangel i 
alle afgrøder.

NYHED!

Vf pH

Vægt 
procent 1,23 0,37

K Vf pH

g./l. 100,80

Vægt 
procent 9,00 1,12 6,50

Se Vf

g./l. 5,00 1,00

BioSelen 5
En højkvalitets selenopløsning der 
øger græssets selenindhold, og 
dermed modvirker selenmangel 
hos græsædende dyr effektivt.
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Emballage
og levering
Vi leverer direkte til døren. Du kan 
frit sammensætte både hel og 
halvpaller med de forskellige pro
dukter, så det passer til dit behov. 
Hel palle:
88 x 10 l dunke
Halv palle:
44 x 10 l dunke 
OBS! 
Bestiller du over 440 l, le verer vi 
kvit og frit i Danmark.

Skal det være helt billigt,  leverer vi 
også i 500 og 1000 l containere.

 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 
følgende kontaktpersoner: 

Webshop
Med BioNutrias webshop kan du gå ind og bestille dine 
 produkter online 24 timer i døgnet. Klik blot ind på www.bio-
nutria.dk
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 har givet faglige inputs i rigtig mange erfagrupper og holdt ind
læg på mange møder i landboforeninger, avlerforeninger og lig
nende. Vil I have et indlæg om mangan, mikronæring og additiver, 
kommer vi gerne ud til jer. 
Ring til Jens eller Lars – så vil vi sammensætte et fagligt indlæg 
tilpasset jeres ønsker. Vi kommer også gerne ud på markbesøg 
hos den enkelte landmand og tager en snak om gødnings og 
 mikronæringsstrategi. Denne service er 100 % gratis og rummer 
ingen købsforpligtelse.

 
 Du kan altid se

vores aktuelle priser på 
vores hjemmeside

bionutria.dk
Prislisten opdateres 

ved behov.

Lars Olsen
Key Account Manager 
Sjælland og øerne
Mobil +45 2880 9086    
Mail   lo@bionutria.dk

Jens Bach Andersen
Key Account Manager 
Jylland 
Mobil +45 2712 6986    
Mail   jba@bionutria.dk
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Flotte grønne 
roemarker
Henrik Helvig bruger BioNutrias pro
dukter på 3. år. Sædskiftet består 
af vinterbyg, maltbyg, vinterhvede, 
roer og vinterraps. Jorden varierer 
lige fra fed lerjord til strandsand på 
inddæmmet havbund.
”Jeg tilstræber at køre med 1 l Bio
Mangan 170 NSP og 1 l BioCrop 
 OptiXL pr. ha, så snart roerne har lidt 
størrelse. Disse er uden problemer 
blandet med gængse roemidler. 
Efterfølgende følger jeg op med 2 l 
BioBor 150 + 1 BioMangan 170 NSP 
+ 1 l BioCrop OptiXL. I svampesprøjt
ningerne i august/september giver 
jeg også 1 l BioMangan 170 NSP + 1 l 
BioCrop OptiXL. Jeg synes virkelig, jeg 
får nogle store flotte roer med grøn
nere top af behandlingerne med mi
kronæring fra BioNutria.   
Jeg har desuden 1 l BioMangan 170 
NSP og 1 l BioCrop OptiXL med i stort 
set alle afgrøder, når jeg alligevel 
skal ud med anden kemi. 
På sandjorden er der i år kørt med 
1 l BioMangan 170 NSP + 1 l BioCrop 
OptiXL ca. hver 10. dag fra april til juni 
for at se, om det kunne rette på ud
bytterne – der har aldrig 
 stået en bedre hve
demark. Det bliver 
spændende at se 
udbyttet, når den 
bliver høstet”. 

Gode anbefalinger
Sådan bruger du BioNutria mikronæringsstoffer
Vores produkter anvendes som forsikring mod mangel på mikronæ
ringsstoffer. Vores generelle anbefaling er at anvende 23 l BioCrop Opti 
og 12 l BioMangan i alle afgrøder 36 gange i løbet af vækstsæsonen.

Korn – vintersæd BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Okt.: st. 12-14 2 

Nov.:  st. 14-21 1 1 

Tidligt forår: st. 25-30 2 2 

April: st. 31-32 3 

Maj: st. 37-39 3 

Juni: st. 51-59 3 

Majs BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiML l/ha

Maj: st. 15-16 2 2 3 

Juni: st. 34 2 2 3 

Juli: st. 53 3 

Kartofler BioMangan l/ha BioCrop Potato l/ha BioCrop OptiXL l/ha

3 uger efter fremspiring 1,5 3 

I den 1. svampesprøjtning 1,5  3 

I de følgende 4-5 
svampesprøjtninger 3 

Raps – vinterraps BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Efterår: st. 16 2 1 2 

Tidligt forår: st. 19 1 2 2 

April: st. 30 3 

Maj: st. 50-57 3 

Korn – vårsæd BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

April: st. 14-21 2 2 

Maj: st. 31-32 1 2 

Maj: st. 37-39 2 

Juni: st. 51-59 2 

Sukkerroer BioMangan l/ha BioBor 150 l/ha BioCrop OptiXL l/ha

Maj: st. 12-15 1 1,5 2 

Juni: st. 30 1 1,5 2 

Juli: st. 48 2 

August: st. 48 2 

Henrik Helvig, Rødby

Henrik Helvig bruger nu på 3. år BioNutrias produk
ter på de ca. 100 ha, han driver ved Rødby. Henrik 
har yderligere pasningsaftalte på 100 ha, og derud
over køres der forskellige maskinstationsopgaver. 
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Sikker virkning
af dine sprøjtemidler
Bio pH Control
Har du problemer med hårdt vand og højt pH i sprøjtevæsken 
– så har BioNutria løsningen. Det er efterhånden velkendt, at 
visse plantebeskyttelsesmidler 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 pH på ca. 6, da alle midler er 
nogenlunde stabile her. 

Bio pH Control er markedets absolut billigste produkt til sænk
ning af pH i sprøjtevæsken. Brug 0,1  0,2 l pr 100 l vand og du 
vil opleve markant bedre blandbarhed og stabilitet i din sprøjte
væske.  

Bio pH Control er også det helt rigtige additiv ved blanding med 
bor, da bor har høj pH værdi og derfor hæver pH i sprøjtevæsken. 

Husk at BioMangan 170 NSP og BioCrop Potato indeholder pH 
kontrol som standard, mens vi kan tilsætte det i øvrige produk-
ter efter ønske.   

Ammoniumsulfat
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.  

På Plantekongres 2015 blev der 
fremlagt forsøg med op til 30 % 
effektforøgelse. 

Bio Nutrias ammoniumsulfat op 
løsning er færdigformu le ret med 
markedets mest  effektive spre
deklæbemiddel og er således det 
rigtige valg til disse sprøjtninger. 

Vi trodser 
hårdt vand

”Vores vand er utroligt hårdt 
og har en pH på 8,69,0. Det kræver et 

bevidst brug af additiver, og her er 
BioNutria en uvurderlig hjælp.”

Brian Brødsgaard, daglig leder, 
Baltic Farms (SIA L.A.P.),Letland

Maximal effekt
”Ammoniumsulfat fra 

BioNutria giver os sikkerhed 
for maksimal effekt af 

sprøjtninger med glyphosat.”
Karsten og Kaare Thomsen, 

Vejstrupgaard I/S, Sjølund, Kolding

Utrolig 
blandbar

”Vi har blandet med både svovl 
og skadedyrsmidler og oplever 

hverken svidninger eller 
blandeproblemer.”

Roberts Sommerlund juletræs 
producent ved Rødekro
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Blandbarhed er et af de emner, vi får mange spørgsmål til. Gene
relt 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 – de findes på 

www.bionutria.dk
•   Bor og mangan i samme sprøjtning kræver pHsænkning
•    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 opblanding 
•    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 en  række blan-
detest og yderligere anvisning for blandinger. 

BioNutrias katalog 
fik mig igang
Da BioNutrias katalog i 2015 dum
pede ind af brevsprækken, fik Bertel 
 øjnene op for mikronæringsstoffer, 
og efter drøftelse med sin plante
avlskonsulent skulle det afprøves.
”Jeg kan jo se, hvor uens jorden er  
på en mark, og derfor er tilgængelig
heden af næringsstoffer også for
skellig. 
Det tiltalte mig meget, at man med 
BioNutrias produkter kan til dele 
 mikronæringsstoffer som blad
gødskning sammen med andre plan
tebeskyttelsesmidler og dermed give 
en ”vitaminpille” flere gange i  løbet af 
vækstssæsonen. 
Jeg oplever, at marker med blandet 
bonitet i gennemsnit yder bedre med 
BioNutrias produkter.”
Bertel bruger BioCrop OptiXL i alle af
grøder med ca. 2 l pr. gang.  Hvede og 
raps får ca. 6 l pr. sæson og vårbyg 4 
l. Desuden får alle afgrøder 23 Bio
Mangan 180 NS og rapsen ca. 2 l Bio
Bor 150. Sprede klæbemiddeleffekten 
og forsuringen lægger Bertel stor 
vægt på. 
”Jeg tror, mange af mine land mands
kollegaer undervurderer betydnin
gen af spredeklæbemidler, og den 
negative effekt hårdt vand kan 
have på virkningen af vores plante
beskyttelsesmidler. I Bio Nutrias 
pro dukter får jeg både sprede
klæbemiddel og en pHsænkende 
effekt i sprøjtevæsken. Jeg sparer 
derfor en masse penge på at købe 
ekstra tilsætningsstoffer og får der
ved næsten mikronæringsstofferne 
gratis.”  

Helt unik 
blandbarhed

Bertel Stenkjær, Langkærgaard, Dalmose

Bertel Stenkjær kom i 1989 til Langkærgaard, som ligger ved Dalmose på Sjælland. De 240 ha inkl. for
pagtninger drives som traditionel planteavl med hvede, byg og raps. De sidste 9 år med pløjefri dyrkning. 
Efter 40 år som selvstændig har Bertel fra 2018 bortforpagtet jorden for at nyde pensionistlivet – han 
giver hermed de bedste anbefalinger videre til næste generation af landmænd.
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Mikronæringsstoffer 
– som forsikring
BioNutrias produkter har været 
brugt de seneste 3 sæsoner og er 
med i alle afgrøder. 

”Vi har meget store arealer, der er 
sammenlagt af mindre marker med 
forskellig forhistorie. Desuden vari
erer jordbunden meget, så vi kan 
have flere forskellige mangelsymp
tomer hen over en mark. Derfor til
taler forsikringstankegangen os.

Vi bruger konsekvent BioCrop 
 Potato i kartoflerne og synes, at 
produktet tilbyder en god forsikring 
til en fornuftig pris. Det er meget 
nemt at håndtere, og vi har blandet 
det med alle tænkelige kartoffel
midler uden problemer. 

I 2 år har vi også 
brugt Bio P11, 

som startgød
ning. Den gi ver 
os sikker hed 
for, at fosfor
forsyningen er 
i orden på de 

lave jorde, der 
kan være kolde 

langt ind i foråret.

Vi tillader ikke gylle vogne 
på vore jorde, men vi får en række 
restprodukter og kyllingegødning 
i fast form. Derfor kan tildelingen 
af fosfor variere meget fra mark til 
mark – Bio P11 er en god måde at 
udjævne det på. 

Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias 
formuleringsteknik og anvendelse 
af additiver, gør deres produkter 
særdeles effektive. ”

Kartofler med værdi

Ove og Henrik Rieks, Vejgaarden mellem Aalestrup og Gedsted

Her drives 900 ha med kartofler og salgsafgrøder på blandede jordtyper. De 450 ha kartofler er 
hjørnestenen i bedriften, og de rummer meget store værdier, som skal passes bedst muligt. 
Ca. 80 % af kartoflerne går til chipsproduktion gennem Thorsens Chipskartofler. 

”Vi betragter kartoflerne som en højværdiafgrøde, der gerne må kæles 
lidt mere for. Vi har uens jord og kan ikke være sikre på, at forsyningen 
med mikronæringsstoffer er i orden over det hele. 
Vi har brugt BioCrop Potato de sidste 3 år og er meget tilfredse med 
produktet. Ofte ser vi en klar visuel effekt i form af grønnere top med 
mindre svampeangreb. Næste år vil vi montere udbyttemåler på opta
geren, så vi også kan få tal på effekten. 
Produktet er meget nemt at anvende. Vi kører med Danfoil sprøjte og 
er meget opmærksomme på at have gode rutiner omkring rensning og 
vedligehold af den. Vi har blandet BioCrop Potato med alle tænkelige 
kartoffelmidler og aldrig oplevet problemer. 
Vi har også afprøvet Bio P11 og vil have mere fokus på fosfor ved læg
ning fra næste sæson. Når først fosforkvoterne træder i kraft, gælder 
det om at bruge sin fosfor klogest muligt, og her er placering af flydende 
fosfor oplagt at se på.
Vi har brugt BioNutrias manganprodukter i alle af
grøder de sidste 3 år og synes,  at de virker bedre 
end konkurrenternes. BioNutrias mangan virker 
fortrinligt både kurativt og forebyggende, og så 
er det til at betale.  
Desuden bruger vi BioBor 150 i raps ud fra en 
forsikringstankegang. Også her  opleves en 
 super blandbarhed og meget nem håndtering. ”

  

Jacob Thuesen, driftleder, Driftsfællesskabet JSJ 
Agro, Birkelse Hovedgaard

JSJ Agro driver 2600 ha ved Aabybro. Jorden vari
erer meget, og der er en stor andel af lavbund og 
vandlidende arealer i driftsfællesskabet. Sædskif
tet er meget alsidigt og rummer bl.a 300 ha med 
 fabrikskartofler. 



  Bionutria.dk  11

   

  

Henrik Petersen, Hasmark Vestergaard, Otterup

Henrik Petersen driver 225 ha fra Hasmark Vester
gaard nord for Otterup. Her dyrker han et alsidigt 
sædskifte med korn, løg, kartofler, spinat, græskar og 
rajgræs. Løg udgør ca. 70 ha og er dermed den vig
tigste afgrøde. For at holde et sundt sædskifte med 
de mange ha løg, bytter Henrik jord med naboerne.   

Ved visuel mangel 
på næringsstoffer 
har det allerede 
kostet udbytte
Henrik Petersen har altid brugt 
mikro næringsstoffer i sin produk
tion. Efter at have mødt BioNutria 
på den årlige løgkonference i 2014 
skulle BioNutrias produkter af
prøves. Det er nu 4 vækstsæsoner 
siden, og BioNutrias produkter har 
efterfølgende været et fast ele
ment i behandlingen af afgrøderne 
på Hasmark Vestergaard. 

”Når jeg kan se, at mine afgrøder 
ikke trives, eller når jeg helt specifikt 
ser mangelsymptomer på et næ
ringsstof, så har jeg allerede tabt 
udbytte. Derfor har jeg BioMangan 
og BioCrop Opti med på forkant i 
mange af mine sprøjtninger.”

Løgene sprøjtes 56 gange i løbet 
af sæsonen med BioCrop OptiML 
med 2 l/ha pr. gang. Desuden sup
pleres med BioMangan 170 NSP 
 eller BioMangan 170 NSCU. 

De andre afgrøder bliver også for
synet med BioMangan og BioCrop 
Opti med et par liter 24 gange i 
 løbet af sæsonen.

”BioNutrias produkter er lette at 
arbejde med. Jeg får det gerne hjem 
i palletanke, som sættes ovenpå to 
andre paller, så jeg nemt kan få en 
spand ind under hanen og tappe 20 
l ad gangen til at hælde i sprøjten. 

Jeg kommer altid BioNutrias pro
dukter i sprøjten først, så jeg bl.a. 
udnytter den forsurende effekt i 
produkterne.”  

Højværdiafgrøder
med specielle behov
løg, spinat, kål, selleri, 
rødbeder m.m
BioNutria har løsningerne
Grøntsagsavlere har fået øjne op for BioNutrias mikronæringsstof
fer, som er baseret på letopløselige sulfatsalte. 
Når der i marken ses mangelsymptomer på næringstoffer, har det 
allerede kostet udbytte. Derfor er det nemt at tegne en billig for
sikring ved at bruge BioNutrias produkter, der er specielt designet 
til krævende afgrøder.

Ekstra zink og kobber
Produkterne BioCrop OptiML og BioCrop OptiCu er udviklet med ekstra 
højt indhold af henholdsvis zink og kobber, men blandingerne inde
holder også yderligere 8 næringsstofferr. 
Blandingerne indeholder, lige som vores øvrige produkter, et super 
effektivt spredeklæbemiddel samt et par andre adjuvants, der sikrer 
hurtig og effektiv optagelse i planten. 
Ved behov for yderligere mangan kan produkterne fint suppleres med 
BioMangan 180 NS, BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu.  
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Verdens bedste malt
”Danske landmænd er kendt og 
 respekteret for at lave noget af 
den bedste malt i verden, og en 
stor del af de whiskyer, vi forhand
ler, er  lavet på dansk malt. 
God malt starter ved valg af sort, 
men derudover er det vigtigt at 
holde afgrøderne sunde og opti
malt forsynede med nærings
stoffer.
Man kan ikke lave kvalitetsmalt på 
discountstrategier, så alle mikro
næringsstoffer bør indgå i planen 
hos enhver seriøs malt avler. Så er 
det godt at vide, at de kan fås billigt 
og i en høj kvalitet hos BioNutria.”

  

Henrik B Olsen, Whisky.dk, Sjølund, Kolding

I den lille landsby Sjølund syd for Kolding ligger 
firmaet Whisky.dk. Sammen med Karsten og 
Kaare Thomsen fra Vejstrupgaard I/S besøgte vi 
en af indehaverne, Henrik B. Olsen til en lille snak 
om kvalitetskorn og maltproduktion.  

Carsten og Kaare Thomsen, Vejstrupgaard I/S,  Sjølund, Kolding

Carsten og Kaare Thomsen – 3. generation på gården – har i 10 år drevet 180 ha planteavl med 
 hvede, raps og byg. 450 søer,14.000 stk. 30 kilos grise samt 3.000 slagtesvin. 
2. generation på gården – Hanna og Poul Thomsen – har gennem de sidste 50 år drevet og driver 
stadig bondegårdsferie på Vejstrupgaard med plads til 2530 gæster.
 

Tilfører du de nødvendige mikronæringsstoffer med BioCrop  OptiXL, kvit
terer alle korn arter med grønnere afgrøder, ensartede marker og læn
gere vækstperioder. BioNutrias produktprogram giver mulighed for en 
individuelt  tilpasset løsning, der rammer netop dine afgrøders behov. 
Vi får ofte tilsendt billeder som ovenstående fra tilfredse kunder, der 
har ramt den helt rigtige løsning. De visuelle effekter følges som regel 
op af højere udbytter og bedre kvalitet i den høstede afgrøde.

Gode forsøgsresultater
BioCrop OptiXL har været med i landsforsøg i hvede de sidste 3 år. For
skellige strategier har været afprøvet og merudbytterne i enkeltforsøg 
når op omkring 5 hkg/ha. 
BioCrop OptiXL har desuden været med i en række ”forsøj” og demoer, 
hvor der er høstet 810 hkg/ha i merudbytte i både hvede og vårbyg.

Kernesundt korn

Fornuftige priser og højt serviceniveau
”Vi har kørt 3 sæsoner BioNutrias produkter.
 Vi er godt tilfreds med effekten af BioMan
gan i alle afgrøder. Vi bruger den som 
addi tiv i minimidler, og det  fungerer rig
tig fint. Ammoniumsulfat fra BioNutria 
 giver os sikkerhed for maksimal effekt 
af sprøjtninger med glyphosat. ”

Mikronæring 
med god effekt

”Vi har mere end fordoblet vore 
hvedeudbytter og oplever bedre 

kærnekvalitet og bedre kontrol med 
svampesygdomme med mikronæ

ring fa BioNutria.”
 Brian Brødsgaard, daglig leder, 

Baltic Farms (SIA L.A.P.),
Letland

2 x 2 L BioMangan 180 NS 
i efteråret

Ingen mikronæring
i efteråret
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Det konventionelle landbrug har i mange år kunnet fravælge arbejdet 
med det sundhedsskadelige mangansulfatpulver, når manganman
gel skulle behandles. Denne mulighed har I nu også som økologer. 

BioNutria tilbyder som de eneste i Danmark flydende mangan, der er 
godkendt til økologisk brug. Produktet er baseret på mangansulfat 
og indeholder 170 gram mangan pr. liter. 

Maximal dosis er 9,4 liter/ha/år, og forudgående konsulenterk læring 
er påkrævet.  Anbefalet dosis er 24 l/ha og gentagelse efter behov. 
 Leveres i 10 liters dunke eller i 500 1000 liters containere.

Sikkerhed for 
ensartet kvalitet
Sprøjtefører Jens Erik Mikkelsen 
kommer over 500 ha økologiske 
arealer og 1.500 ha konventionel
le arealer med mangan og anden 
mikronæring fra BioNutria.
”Vi har længe ønsket et bedre 
manganprodukt til økologer, og 
det har vi fået med BioNutrias 
BioMangan 170ECO. 
Flere og flere økologiske kunder 
har problemer med mangan
mangel, så det er dejligt med et 
flydende alternativ til pulver.  
BioMangan 170ECO er rigtig nemt 
at bruge. Det har en god effekt, og 
kunderne er meget tilfredse. Med 
den godkendte dosis på 9,4 L/ha 
kan vi kurere selv svær mangan
mangel.
Vi har også arbejdet med Bio
Nutrias produkter til konventio
nelle kunder. 
Vi synes, produkterne er meget 
rare at  arbejde med, og de har en 
god blandbarhed. 
I kommende sæson vil vi helt sik
kert øge forbruget af BioNutrias 
produkter – både til økologi og 
konventionelt.

Sund økologi 
med BioMangan 170ECO

  
André Hingstman, Hvilsom ved Hobro 

André Hingstman etablerede sig som kvægbonde i Danmark i 
2005. Efter en faldulykke i 2007 måtte kvæggaarden sælges.  
I dag driver han 75 ha økologisk planteavl lidt vest for Hobro. 
Desuden har bedriften 22.000 æglæggende økohøns. 

Det virker her og nu
André lagde driften om til økologi i 2009 og har de fleste år haft be
hov for at tilføre mangan.
”Jeg har altid foretrukket flydende produkter. I Holland arbejdede jeg 
på en forsøgsstation og kunne ved selvsyn konstatere, at de flyden
de manganprodukter virkede både bedre og hurtigere. 
Som økolog har man brug for et produkt, der virker her og nu, da 
man først skal have konsulenterklæring. 
Jeg har kørt med BioMangan 170ECO de sidste 3 år og er meget til
freds. Det har god opløselighed og virker både bedre og hurtigere 
end andre produkter, vi har prøvet. 
Jeg går samtidig meget op i de sundhedsmæssige aspekter omkring 
mangan. Jeg kan jo ikke lige gå væk fra en støvsky, så jeg vil ikke 
udsætte mig selv for risikoen ved pulvermangan. 
Jeg fornemmer også et øget fokus på hånd
tering og sundhedsprofil fra maskin     sta 
tioner og andre økologer. Hos mig ligger 
BioMangan 170ECO klart nr. 1.”

  

John Andersen, Vesterbølle Maskinstation, 
 Vesterbølle i det sydlige Himmerland

John Andersen overtog virksomheden for 5 år 
siden og har i dag en veldrevet maskinsta tion, 
der løser alle tænkelige markopgaver for  egnens 
landmænd. Der er 8 fastansatte og  810 sæson
ansatte.
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BioNutrias 
produkter bruges i
en stor del af Europa
BioNutrias produkter er ikke kun anerkendte i Danmark men sæl
ges også til en lang række lande i Europa.
Sverige, Finland, Letland, Litauen, Estland, Polen, Rumænien, Ukra
ine og Tyskland er nogle af de lande, hvor vi har faste kunder, der 
gennem flere år har brugt produkter fra BioNutria. 
Kontakt til udenlandske kunder kommer som regel efter, at vi har  
mødt dem på messer eller ved landmands møder i Danmark eller 
udlandet. 
En del af kunderne har ofte en relation til Danmark eller har land
mandskollegaer, der bruger BioNutrias produkter. 
Vi oplever i disse år en enorm  interesse fra udlandet, og vi har 
 efterhånden opbygget et stort netværk af kunder og ambassa
dører rundt om i Europa.

  
Henrik Bækgaard, daglig chef for planteavl, TOV Kischentzi, Ukraine
Bedriften er på 15.500 ha med  et alsidigt sædskifte med solsikker, suk
kerroer, korn, raps, bønner og ærter, samt 400 ha med grøntsager. 
Der er en kvægbesætning på 1200 køer, som er under udvidelse til 3.500 

køer, samt en sobesætning på 750 søer plus opfedning.

Mikronæring 
med tydelig effekt
BioNutria sælger nu også til ukra
inske landbrug. På landbruget TOV 
Kischentzi, beliggende ca. 200 km 
syd for Kiev i Ukraine, er danske 
Henrik Bækgaard Laursen daglig 
chef for planteavlen. 

Han startede med afprøve Bio
Nutrias produkter i mindre skala 
med tydelig effekt. 

”I dag bruger vi BioNutrias mikro
næringsstoffer som en naturlig del 
på den 15.500 ha store bedrift. Pro
dukternes gode blandeegenskaber 
og pH sænkende effekt bevirker, 
at vi har dem med i en stor del af 
 vores sprøjtninger i alle afgrøder. 

Jorden er overvejende rigtig god, 
men på grund af de til tider me
get tørre forhold mener vi, at det er 
vigtigt at tildele mikronæring flere 
gange som bladgødskning. 

Vi ser også et kæmpe poten
tiale i Bio pH Control, da vi 
har  meget hårdt vand, og 
effekten ved iblanding i 
bl.a. glyphosat sprøjtninger 
er helt enorm.”  
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Optimal effekt 
af dine sprøjtemidler

Mikronæringsstoffer 
er afgørende for 
succes i Baltikum
”Når vi sammenligner plante
analyser med vore naboer, kan 
vi se, at de marker, der ikke får 
mikronæringsstoffer har store 
mangler på flere parametre. 

Jorden herovre er død, tung og 
umedgørlig, og det tager tid at få 
den i kultur. 

En bevidst strategi med mikro
næringsstoffer og bevarelse af 
organisk stof er afgørende for 
at få succes med planteavlen i 
Balti kum.”   

Brian Brødsgaard, 
daglig leder, Baltic 
Farms (SIA L.A.P.), 
Letland

Baltic Farms ligger 
i det vestlige Let
land og består af 

en årlig produktion 
på 20.000 slagtesvin, 

samt 1.200 ha tung 
lerjord, der drives med 

raps, hvede, vårbyg, heste
bønner og boghvede.

I 2014 tiltrådte Brian Brødsgaard 
som daglig leder. Under hans ledelse har der kon
sekvent været brugt BioNutria produkter i alle 
afgrøder. 

”Vi har 12 L BioMangan med i alle sprøjtninger og bruger 810 L 
BioCrop OptiCu pr. ha totalt. Rapsen får desuden ca. 45 L BioBor 150 
pr. ha. Vi tildeler af flere omgange, og vi dækker ind, indtil jorden er i 
kultur, og reaktionstallene er i orden. 

Vi har øget vore hvedeudbytter fra 34 ton/ha til ca. 9 ton/ha over 
de sidste 34 år, og det skyldes ikke mindst vores konsekvente brug 
af mikronæringsstoffer fra BioNutria. 

Vi oplever, at afgrøderne står grønnere i længere tid og har en mør
kere farve en naboernes. Desuden har vi bedre kernekvalitet og en 
bedre kontrol med svampesygdomme. Additiverne i BioNutrias pro
dukter betyder også, at vi har en bedre effekt af pesticider – ikke 
mindst af ukrudtsmidlerne. 

Vi oplever desuden BioNutrias produkter som meget nemme at 
håndtere og anvende. Vi kan blande med stort set alt, og da vi har en 
konsekvent strategi omkring sprøjtens renholdelse, oplever vi aldrig 
problemer med filtre eller lignende. 

Vores vand er utroligt hårdt og har en pH på 8,69,0. Det kræver en 
bevidst brug af additiver, og her er BioNutria også en uvurderlig hjælp. 

Over de sidste 3 år har vi fået mere tro på fremtiden, og sidste år 
havde vi overskud i alle selskaber under Baltic Farms. Vores anven
delse af BioNutria har haft afgørende betydning sammen med andre 
tiltag for at få en rentabel planteavlsproduktion. BioNutria er med 
til at sikre ens og høje udbytter i planteavlsproduktion, specielt når 
jorden ikke er i kultur.” 

  

Med BioNutria 
mikronæringsstoffer

Uden 
mikronæring
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Lars og Mads Gunder, Højbakgaard Maskinstation, Aabybro
Højbakgaard Maskinstation er en 19 år gammel familievirksomhed. Sammen driver Lars 
og Mads 150 ha og udfører desuden en række maskinstationsopgaver for egnes land
mænd. I spidsbelastningsperioder er der 45 ansatte på maskinstationen.

Der blev også udtaget planteanalyser i hveden. 
 Resultaterne viser, at antallet af næringsstoffer med kri
tisk mangel faldt fra 6 til 4, og antallet af  næringsstoffer 
med OK forsyning steg fra 1 til 5.
”Vi er ikke i tvivl om, at BioNutrias pro
dukter har forøget næringsstof ind
holdet i planterne og givet en langt 
sundere og grønnere  afgrøde. 
Fra næste vækst sæson vil vi tage 

produkterne med ind i  vores 
sprøjteplan som standard,” ud

taler Mads Gunder.  

BioNutrias 
mikro næring øger 
kvalitet og udbytte
I foråret 2017 havde Højbakgaard Maskinstation en rugmark med et 
tydeligt skel, der ikke umiddelbart kunne forklares. I samarbejde med 
Planteavlsrådgivningen ApS blev der udtaget planteanalyser og der
efter tildelt en blanding af 1 L BioMangan 180 NS, 3 L BioCrop  OptiXL 
og 1 L BioBor 150 pr. ha. Efter en uge blev der igen taget plante
analyser, og der var nu forøget indhold af næringsstoffer og tydelig 
visuel fremgang i den dårlige del af marken.
Denne oplevelse fik Planteavlsrådgivningen ApS til at afprøve samme 
blanding i en hvedemark hos Højbakgaard Maskinstation. Det gav 
en kraftig visuel virkning med det samme, og ved høst var der over 
10 Hkg. kerne/ha i merudbytte.  
”Den anvendte dosering gav en umiddelbar og meget kraftig visuel 
effekt. Over tid øgedes længden på fanebladet med 50 % samtidigt 
med, at det blev 34 mm bredere.,” udtaler Mads Gunder.
 

Mikronæring 
– en naturlig del 
af dyrkningsplanen
I sædskiftet hos BraDana Danmark 
indgår vårbyg til fremavl, vinterhvede, 
vinter og vårhestebønner, ærter og 
raps.  Al jord drives med conservation 
agricul ture, det er altså kun såmaski
nen, der  rører jorden. 
”Vi har været forsøgsvært flere gange 
og er altid klar til at prøve noget nyt. 
Vi går meget op i rettidighed og vil al
tid være på forkant med tingene. Vi 
holder et højt udbytteniveau og sæt
ter nye mål for udbytte og kvalitet. 
Derfor er det helt  naturligt, at mikro
næring får megen bevågenhed i dyrk
ningsplanen. 
Vi har nu kørt med BioNutrias pro
dukter i 3 år og er meget begejst ret. 
Vi ser helt klart sundere og grønnere 
planter med BioNutrias produkter. 
I hestebønner bruger vi 4 x 2 L BioCrop 
OptiML og i korn og raps 4 x 2 L BioCrop 
OptiXL. Vi supplerer desuden med Bio
Bor 150 og BioMangan efter behov. Vi 
er meget glade for de flydende formu
leringer og vil aldrig  bruge mikronæ
ring på pulverform igen.
BioNutrias produkter er super bland
bare og meget nemme at håndtere. Vi 
er ikke i tvivl om, at BioNutria også har 
en central plads i vores  gødningsplan 
i de kommende  sæsoner.”  

Hans Jørgensen, direktør, 
BraDana Danmark A/S, 
Smedegaarden, Egens

Virksomheden drives med 
udgangspunkt i ejendom
men Smedegaarden, der 
ligger på Mols. Her er 200 
ha planteavl, hvor der gen
nem årene er afprøvet en 
række afgrøder og dyrknings
teknikker.

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B N/S K/Mg

Ubehandlet 3,7 0,34 1,95 0,56 0,15 0,23 92 55 30 6 5 16 13

Behandlet 4,46 0,35 2,29 0,70 0,18 0,36 107 107 39 8 4 12 13

Kritisk mangel

Vær opmærksom

OK forsyning

Med BioMangan 180 NS, 
BioCrop OptiXL og BioBor 150

Uden mikronæring
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Effektiv forebyggelse af manganmangel i alle afgrøder
Mikronæring til majs har nu været afprøvet i landsforsøg i 3 
 sæsoner. I alle 3 afprøvningsår har der været klare merudbyt-
ter for tildeling af BioBor 150 og BioMangan 170 NSP – helt op til 
 imponerende 1.780 fe/ha!
BioBor 150 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

 

Steen Skov, Lille Skovsgaard syd for Aars

Lille Skovsgaard har siden 1989 været ejet af 
Steen Skov. Han startede med 12 køer og 35 ha. 
I dag står der 525 højtydende malkekøer i nye 
stalde, og der er 430 ha med grovfoderproduktion 
og rug til sodabehandling.  

Flot grøn majs
”Vi går meget højt op i vores 
markdrift. Den skal danne grund
laget for resultaterne i stalden, og 
vi går efter topudbytte og bedst 
mulige kvalitet hver gang. 
Vi bruger faste kørespor og har 
udbyttemåling på alle marker. 
Når man høster høje udbytter, 
har man også et stort nærings
stofforbrug, og mangler bliver 
meget tydelige. Vi er meget op
mærksomme på altid at give 
planterne det, de har behov for og 
ser i høj grad mikronæring som 
en nødvendig forsikring. 
De sidste 3 år har majsen fået 
BioBor 150 og BioMangan 170 
NSP. Vi kan blande det med alle 
gængse majsmidler. Det er super 
nemt, vildt tiltalende, og det vir
ker. 
BioNutrias produkter virker bare, 
og vi får lavet nogle super sprøjt
ninger med flere komponenter i.”

Uden mikronæring
Med BioBor 150 

og BioMangan 170 NSP 

Merudbytte for tildeling af BioBor 150 og BioMangan 170 
NSP til majs på sandjord. 7 landsforsøg over 3 år. (fe/ha).

(Gns. af 7 forsøg)

200

400

2 x 2 l 
BioBor 150/ha

2 x 2 l BioMangan 
170 NSP/ha

Max for 
BioBor 150

Max for BioMangan 
170 NSP/ha

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

fe/ha

(Gns. af 7 forsøg)
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Øg kvaliteten i dine
juletræer

Generelt om blad-/nålegødskning
Det er vigtigt at gøre sig klart, at når der tilføres næringsstoffer – 
der skal optages gennem nålene – skal disse ALTID tilføres i små 
mængder og ad flere gange. 

Vælger du BioNutrias gødninger og følger vore anbefalinger, kan du 
se frem til et enkelt, meget økonomisk og supereffektivt gødnings
program.

Mere nålefylde
På 2. år bruger Harald Henning-
sen BioNutrias mikronærings-
stoffer i sine juletræer. 

”Jeg kører 1. gang ved begyn-
dende udspring og derefter ca. 
en gang om måneden og i alt 3-4 
gange henover sommeren. 

Jeg oplever, at træerne får bedre 
nålefylde og farve, og tendensen 
til bare skuldre er aftaget. 

Jeg følger BioNutrias gødnings-
forslag med BioCrop OptiXL, Bio-
Mangan samt BioMagnesium 
50 og oplever derudover, at det 
både er nemt at arbejde med og  
at  blande med andre midler.”

Træerne bliver grundgødet 2 
gange med ca. 45 kg N i en gra-
nuleret NPKS + Mg 19-3-6-2-2 
eller tilsvarende. 

Gødningen udbringes i starten af 
maj og igen i juli. 

BioNutrias mikronæringsstoffer bruges som standardbehand
ling hos mange juletræsproducenter for at sikre farve, nåle fylde 
samt for at minimere forekomsten af bare skuldre på træerne. 

BioNutrias mikronæringsstofprogram koster ca. 
450 kr./ha/år. Til den pris er behandlingerne 
til fulde betalt hjem igen i form af øget kva
litet og skovningsprocent i kulturen.

Hvert år kan du finde os på Langesø 
 Messen, stand 108. Kom forbi vores vel
besøgte stand og få en god snak om 
mikronæringsstoffer.

  
Harald Henningsen, Solbjerg , Faaborg
Harald Henningsen har dyrket juletræer i de 
 sidste 30 år og har i dag 40 ha med juletræer. 
Ejendommen ligger i det kuperede terræn nord 
for Faaborg.
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Bedre kvalitet og 
ingen svidninger
De sidste to sæsoner har Robert 
brugt BioCrop OptiXL og BioMagne-
sium 50. 
”Vi giver træerne 5 liter BioCrop 
 OptiXL og 10 L BioMagnesium 50 
pr ha 4. gange i løbet af sommeren 
startende lige efter knopbrydning. 
Vores træer er kommet til at se 
betydeligt bedre ud, og vi har langt 
færre bare skuldre, end før vi  brugte 
BioNutrias produkter. Vores nåle-
kvalitet er samtidig forbedret mar-
kant.
Vi har blandet med både svovl og 
skadedyrsmidler og oplever hver-
ken svidninger eller blandepro-
blemer. 
Der er ingen tvivl om, at BioNutria 
har hjulpet os til betydelig bedre 
kvalitet i træerne. Vi kan kun an-
befale andre producenter at prøve 
BioNutrias produkter.”

Gødningsforslag 
med mikronæringsstoffer

Bare skuldre
Bare skuldre er desværre et velkendt problem i mange juletræs
kulturer. Med BioNutrias BioMagnesium 50 sikrer du tilførelse af let 
optagelig magnesium flere gange i løbet af sæsonen. 
Danske Juletræer er i gang med en række forsøg med afprøvning 
af forskellige magnesiumløsninger for at modvirke bare skuldre. 
Her er BioNutrias BioMagnesium 50 med helt i top og helt uden 
risiko for svidning. 

  

Robert Sommerlund, gårdejer, Rødekro

Robert Sommerlund har de sidste 27 år drevet 
gården Sandkro ved Rødekro i Sønderjylland. 
Her er 18 ha med juletræer, og der sælges  årligt 
89000 juletræer. 

KONTAKT
Key Account Manager
Lars Olsen, cand. agro. 
på tlf. 28 80 90 86 eller  
e-mail: lo@bionutria.dk

Anvend altid 400600 l vand/ha. Det er vigtigt, at alle nåle dækkes 
af opløsningen. Husk på at vi ønsker, at træerne optager nærings
stofferne gennem nålene. Dette er forsikringssprøjtninger, hvis for
mål er at sikre, at der ikke opstår mangel på mikronæringsstoffer.  
Mængderne er retningsgivende og kan reguleres efter kulturens 
behov både med hensyn til mængde og antal kørsler. 1. udbring
ning vil som regel ligge i sidste halvdel af juni måned, og sidste ud
bringning 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.

1. sprøjtning 
efter knopbrydning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l. BioMagnesium 50

34 uger efter 
1. sprøjtning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 12 l. BioMagnesium 50

34 uger efter 
2. sprøjtning

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

5 l BioCrop OptiXL + 1 l BioMangan 
180 NS  + 36 l. BioMagnesium 50

Farvegødskning
ved behov

Tågesprøjte
400600 l vand/ha

50 kg (40 l) BioNS 152 Bladgød
ning + evt. 36 l BioMagnesium 50

Forkomst af bare skuldre i forhold til kontrolbehandling
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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. 

Du finder de seneste forsøgsresultater, oplysninger, alle produkter og priser på vores hjemme
side:  www.bionutria.dk

Jens Bach Andersen  Lars Olsen 
Key Account Manager Key Account Manager 
Mobil: +45 2712 6986 Mobil: +45 2880 9086 
Mail: jba@bionutria.dk Mail: lo@bionutria.dk 

Administration
BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava, Sverige 
Telefon:  +46 (0) 570 411 80
Mail:       bio@bionutria.dk

Produktion
BioNutria Danmark ApS
Europavej 6, 8990 Fårup
Danmark
Fax:         +45 86 45 28 14
Mail:       bio@bionutria.dk

Lager
BioNutria Danmark ApS
Udbyhøjvej 113
8930 Randers NØ
Danmark
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L A N D B R U G  ∙  G O L F  ∙  H A V E N
PA R K  &  S TA D I O N

Vil du være en af de 
 første til at høre nyt om
kring mikro næring og 
planteavl så tilmeld dig 
vores nyhedsbrev.

Du kan også høre alle 
nyhederne ved at følge 
os på Facebook. 


