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PUISTOT JA STADIONIT

MAATALOUS
Kun kasveille annetaan juuri oikeita ravinteita,
valmistettu oikeista raakaaineista, oikeina määrinä ja oikeaan
aikaan, kasveista tulee terveempiä ja voimakkaampia. Silloin
niistä tulee vastustuskykyisempiä
sairauksille, kilpailevat rikkaruohojen kanssa tehokkaammin,
sekä kestävät kuivuutta ja talvea paremmin.

Kun tiede ja luonto kulkevat käsi kädessä
Markkinoiden tehokkaimmin kasveihin
imeytyvät ravinteet.

Laatu ei maksa - se maksaa itsensä takaisin!

Tervetuloa maailmaan, missä

mikroravinteilla

on suuri merkitys

Vaikka vuonna 2020 koronapandemia aiheutti hankaluuksia, se oli yleisesti ottaen hyvä vuosi monille viljelijöille. Sadon taso oli kiitettävä, sadonkorjuu sujui
helposti ja hinnat olivat kohtuullisella tasolla. Kuivan
syksyn ansiosta, syyskylvöt oli helppo tehdä. Toisin
sanoen vuodelle 2021 luotiin erinomaiset edellytykset.
Tervetuloa tutustumaan uuteen esitteeseemme, josta voit
lukea viljelijöiden kokemuksia tuotteistamme.
Viljelijät ovat yhteistyössä taitavien neuvojiemme kanssa
optimoineet työprosessinsa ympäristöystävällisillä, aikaa

säästävillä ja kannattavuutta parantavilla tuotteilla. Seuraavaksi hieman henkilöstöuutisia.
Jens Erik Pust on hankkinut meille paljon uusia asiakkaita
tekemällä vaikuttavaa tiedotustyötä. Vuorokaudessa on
kuitenkin vain 24 tuntia. Siksi Agroteamissamme aloittaa
1.1.2021 kolme uutta työntekijää. Tämä tiimi keskittyy viljelijöille suunnattuun myyntiin ja neuvontaan Tanskassa ja
ulkomailla. Tanskalaiset ja ulkomaiset asiakkaamme haluavat pitää yhteyttä s itoutuneisiin ja osaaviin neuvojiin – ja
heitä meillä on.
Agroteamimme kokoonpano 1.1. alkaen: Jens Erik Pust, Ivan
Brendstrup, Jørgen Jagd ja Karin Fabricius.

TRIPLEX kasvattaa sadon määrää

Monet käyttävät Triplex-strategiaa. Uskon, että strategiaa
käytetään jatkossa useammin vakuutuksena mikroravinteiden ja hivenaineiden puutteiden estämiseen, sekä sadon
kasvattamiseksi 200–1 000 kg/ha. Jos kiinnitämme huomiomme mikroravinteisiin ja hivenaineisiin, TRIPLEX-konsepti tarjoaa kasveille parhaiten soveltuvat ja keskenään
sekoittamiskelpoiset ravinteet, joten se on markkinoiden
kattavin lannoituskonsepti.
Viljakasvien varsien vahvistuminen samalla on tietysti toivottavaa. Maanviljelijät voivat TRIPLEX-strategian avulla
vähentää kasvunsäätöaineiden käyttöä tai luopua niistä
kokonaan. Näin he säästävät rahaa ja suojelevat ympäristöä, silloin päästään pitkälle!
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Tehokkaasti ja ympäristöä suojellen

Bio pH Control:in suosio jatkuu. Vain harvoin jokin tuote valtaa markkinat näin nopeasti. Se on ymmärrettävää, koska
Bio pH Control mahdollistaa torjunta-aineiden käytön vähentämisen jopa 30-50 %. Suosittelen Bio pH Control -tuotetta kaikille, jotka käyttävät kovaa vettä.
Betanalia ja booria voi nyt ruiskuttaa ilman, että suuttimien
tukkeutuminen aiheuttaa ongelmaa. Lisäksi glyfosaatti- ja
muiden tuotteiden vaahtoaminen loppuu, sekä ruiskutus tehoaa nopeasti (2–3 päivässä). Käsittelyn hinta jää kuitenkin
vain noin 50 senttiin 100 vesilitraa kohden.
Jos haluat tietää enemmän Bio pH Control tuotteesta ja
sen käytöstä juuri sinun maatilasi olosuhteissa, Agroteamin
edustaja kertoo mielellään tuotteesta ja esittelee sen tehoa.

Uusi maissin starttilannoite

Fosforilannoituksessa on tärkeää varmistaa lannoitteen
tehon maksimaalinen hyöty. Uusi starttilannoiteemme on
tarkoitettu levitettäviksi kylvön yhteydessä. Starttilannoitteemme NP 5-8, joka on auttanut saavuttamaan huipputuloksia useilla maissin koeviljelmillä pysyy ohjelmassa.
Uskomme, että uudet lannoitteet kasvattavat sadon määrää vieläkin enemmän. Uudet lannoitteet tulevat myyntiin
keväällä.
Toivomme yhteistyön jatkuvan hyvänä myös vuonna 2021.
Teemme kaikkemme palvellaksemme asiakkaita mahdollisimman hyvin.
Kiitos kaikille asiakkaille erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä. Suuret kiitokset viljelijöille, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan kollegoilleen tässä luettelossa. Kehoittaisin
lukemaan heidän kokemuksistaan, sillä kuten tiedämme,
tiedon jakaminen tekee meistä vahvempia.
Monien uusien asiakkaiden lisäksi myös mikroravinteitamme jo vuosikausia käyttäneet asiakkaat kertovat kokemuksistaan.
Lopuksi haluamme toivottaae oikein hyvää vuotta 2021 ja
toivomme, että tämä esite antaa inspiraatiota ja uusia mahdollisuuksia optimoida liiketoiminnan tulokset.
Mukavia lukuhetkiä!
Ove Andersen

Tehokkaita ja keskenään sekoi
tuskelpoisia tuotteita tarvitaan
Marienborg Gods -maatilalla maaperätyypit vaihtelevat
hyvin paljon, joten yhdenmukaisten tulosten saaminen on
ollut vaikeaa yksittäisilläkin maa-alueilla. Marienborg Godsia 25 vuotta johtanut Lars Haugaard kertoo:
”Ostimme ensimmäiset BioNutria-tuotteet vuonna 2018.
Otimme ne käyttöön vuonna 2019. Käytämme nykyään
BioMangan 170 NSP-, BioCrop OptiXL-, BioBor 150ECO- ja Bio
pH Control -tuotteita sekä ammoniumsulfaattia.
Olemme havainneet, että ne vaikuttavat nopeasti. Olemme
käyttäneet BioMangan 170 NSP-, BioCrop OptiXL- ja BioBor
150ECO -tuotteiden seosta.
Kokemustemme mukaan ravinteet imeytyvät nope
asti kasveihin. Yleensä käsittelyn teho näkyy jo muutaman päivän kuluttua, jolloin kasvit muuttuvat upean vih
reiksi. Havain
tojemme mukaan maa-alueet tuottavat
yhdenmukaisempia ja suurempia satoja.
Ruiskutuskapasiteettia ei koskaan ole liikaa ja haluamme
vähentää turhaa pellolla ajamista. Tämän vuoksi meille on
tärkeää, että tuotteet voidaan sekoittaa keskenään. Mangaania ja muita mikroravinteita ei voitaisi levittää oikeaan
aikaan, ellei sekoitettavuus olisi niin hyvä kuin se on Bio
Nutrian tuotteilla. Lisäksi nestemäiset tuotteet ovat terveyden kannalta parempi vaihtoehto.
Meille on ollut paljon hyötyä BioNutrian antamasta neuvonnasta esimerkiksi levittämisajoista ja sekoittamisesta.
Siitä alkaen kun ryhdyimme käyttämään Bio pH Control
-tuotetta vakituisesti kaikissa ruiskutuksissamme, suuttimet ja suodattimet eivät ole tukkeutuneet, eikä kalkki
kerrostumia ole muodostunut.”
Lars toteaa lopuksi: ”On ilo nähdä yhdenmukaisia maita
BioNutria-tuotteiden käytön tuloksena. Viljelyalueidemme
maaperätyyppit vaihtelevat, joten tämä on meillä uutta.”
Lars Haugaard, toimitusjohtaja, Marienborg Gods, Møn
Tilalla viljellään 1 250 hehtaaria, joista 800 on omia. Niillä viljellään vehnää,
juurikkaita, rapsia, ohraa, ruista, nurmirehua, valkoapilaa ja pinaattia. Lisäksi
tilalla kasvatetaan sikoja. Tilalla on 800 emakkoa ja 400 hehtaaria metsää.
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Tuotekatsaus
Kasveihin
tehokkaimmin
imeytyvät
mikroravinteet
Kaikki BioNutrian tuot
teet ovat
aitoja liuoksia, joiden pH-arvo on
matala.
Nämä liuokset ovat erittäin va
kaita. Liuoksiin ei muodostu
kiteitä eikä sakkaa, vaikka niitä
varastoitaisiin pitkään.

BioCrop OptiXL
Erityisesti viljakasvien tarpeisiin tarkoitettu koostumus.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g/l

21,93

21,93

74,18

25,80

38,70

1,29

1,29

2,58

12,90

0,65

Paino-%

1,70

1,70

5,75

2,00

3,00

0,10

0,10

0,20

1,00

0,05

Tiiveys

pH

1,29

2,70

BioCrop OptiML
Erityisesti maissille, sipulille ja vihanneksille tarkoitettu koostumus. Sisältää runsaasti sinkkiä.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g/l

20,06

20,06

37,64

11,80

17,70

1,18

2,36

2,12

11,80

0,59

Paino-%

1,70

1,70

3,19

1,00

1,50

0,10

0,20

0,18

1,00

0,05

Tiiveys

pH

1,18

2,50

BioCrop OptiCu
Runsaasti kuparia sisältävä mikroravinne kupariköyhille maille ja sitä tarvitseville kasveille.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

Tiiveys

pH

g/l

21,25

21,25

61,25

18,75

31,25

3,75

1,25

1,13

12,50

0,13

Paino-%

1,70

1,70

4,90

1,50

2,50

0,30

0,10

0,09

1,00

0,01

1,25

1,88

Tiiveys

pH

BioCrop OptiP
Erityisesti viljakasveille tarkoitettu koostumus. Sisältää runsaasti fosforia.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

P

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g/l

22,44

22,44

16,50

23,63

26,40

39,60

1,32

1,32

2,64

13,20

0,66

Paino-%

1,70

1,70

1,25

1,79

2,00

3,00

0,10

0,10

0,20

1,00

0,05

1,32

1,77

Tiiveys

pH

1,23

1,66

BioCrop PotatoP
Erityisesti perunalle tarkoitettu koostumus. Sisältää runsaasti sinkkiä ja fosforia.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

Kiinnittymistä
tehostava aine
Kaikki BioNutrian mikroravinnevalmisteet sisältävät kiinnittymistä levittämisen yhteydessä
tehostavaa ainetta ja vähintään
kahta vahvistavaa apuai
netta.
Näin miroravinteiden teho ja
imeytyvyys optimoidaan.

S

Mn

Mg

Cu

Zn

B

Fe

Mo

g/l

20,91

20,91

15,38

47,36

12,30

24,60

1,23

2,46

1,11

12,30

0,62

Paino-%

1,70

1,70

1,25

3,85

1,00

2,00

0,10

0,20

0,09

1,00

0,05

Bio NS 15-2

Bio P11

Nestemäinen pH-optimoitu lehtilannoite.

Starttilannoite perunoille ja maissille. Pelkkää fosforia sisältävä lannoite käytettäväksi istutuksen
yhteydessä. Voidaan sekoittaa peittausaineeseen.
Edellyttää matalaa pH-arvoa kestäviä laitteita.

Yhteensä
CO(NH2)2
N

NH4

S

Tiiveys

pH

2,10

2,40

1,14

5,94

g/l
Paino-%

15,00

12,90

Bio NP 5-8

Yhteensä
CO(NH2)2
N

P

Tiiveys

pH

Paino-%

5,00

Tiiveys

pH

11,00

1,32

0,99

BioKalium 100
Kaliumliuos, joka auttaa kaikkien viljelykasvien kaliumin puutteeseen.
K

g/l
5,00

P
g/l

Nestemäinen starttilannoite perunoille ja maissille.
Ennen nestemäisen peittausaineen joukkoon sekoittamista suositellaan sekoituskokeen tekemistä. Edellyttää matalaa pH-arvoa kestäviä laitteita.

Paino-%
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P

8,00

1,19

1,51

g/l

100,80

Paino-%

9,00

Tiiveys

pH

1,12

6,50

BioMangan 170 SECO

BioBor 150ECO

Markkinoiden ainoa nestemäinen mangaanituote luomuviljelyyn. Helppo käsitellä tarvitsematta vaarantaa terveyttä. Hyväksytty luomuviljelyyn.

Nestemäinen boorilannoite rapsin ja juurikkai
den kaltaisille booria tarvitseville kasveille. Voidaan täydentää BioCrop OptiXL -tuotteella muiden
mikroravinteiden tarpeen kattamiseksi. Ainutlaatuiset sekoittumisominaisuudet.
Hyväksytty luomuviljelyyn.

g/l
Paino-%

S

Mn

106,25

178,04

7,43

Tiiveys

12,45

1,43

pH

B

4,53

BioMangan 180 NS
Käyttövalmis laadukas mangaaniliuos.
Sisältää myös typpeä ja rikkiä.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

S

Mn

g./l.

24,31

24,31

106,25

178,04

Paino-%

1,70

1,70

7,43

12,45

pH

Paino-%

11,03

1,43

6,07

S

Mn

Cu

g/l

24,65

24,65

107,74

178,35

4,35

Paino-%

1,70

1,70

7,43

12,30

0,30

Tiiveys

pH

1,45

4,53

BioMangan 170 NS

P

Markkinoiden ainoa mangaanilannoite pH-hallinnalla. Käytetään sekoituksissa boorin kanssa ja kovaan veteen sekoitettaessa. Ainutlaatuiset sekoittumisominaisuudet.
P

S

Mn

g/l

24,82

24,82

18,25

104,97

179,58

Paino-%

1,70

1,70

1,25

7,19

12,30

Tiiveys

1,46

pH

0,46

Tiiveys

pH

g/l
Paino-%

8,20

9,30

1,23

Ehkäisee ja korjaa kuparipuutteen tehokkaasti. Kaikille
viljelykasveille. Erikoiskoostumus sisältää runsaasti heti
kasvien käytettävissä olevaa kuparia ja rikkiä.
S

Cu

g/l

20,06

20,06

35,64

70,80

Paino-%

1,70

1,70

3,02

6,00

Tiiveys

1,18

pH

3,21

BioMagnesium 50
Laadukas magnesiumliuos perustuu heti kasvien käytettävissä olevaan magnesiumiin. Sisältää myös rikkiä.
Yhteensä
CO(NH2)2
N

S

Mg

g/l

21,25

21,25

68,63

52,13

Paino-%

1,70

1,70

5,49

4,17

pH

Paino-%

1,23

0,37

BioSelen 5
Laadukas seleeniliuos kasvattaa nurmikasvien seleenipitoisuutta estäen sitä syövän karjan seleenin
puutteen tehokkaasti.
Se
g/l

5,00

Paino-%

0,45

Tiiveys

pH

1,11

10,78

Karsten ja Kaare Thomsen,
Vejstrupgaard I/S, Sjølund,
Kolding

Ammoniumsulfaatti

Glyfosaatin, MCPA:n ja tiettyjen
kasvunsäätöaineiden tehoa on
jo vuosikausia vahvistettu ammoniumsulfaatin ja kiinnittymistä levittämisen yhteydessä
tehostavan aineen avulla.
Tanskalainen Landsforsøg on
dokumentoinut tehon paranevan jopa 30 %.
BioNutrian ammoniumsulfaattiliuos on käyttövalmis ja viimeistetty markkinoiden tehokkain kiinnittymistä levittämisen
yhteydessä tehostavan aineen
kanssa, joten se on oikea valinta
tällaisiin ruiskutuksiin.
MAANVILJELIJÄ

BioMo 120

Yhteensä
N

Mo

g/l

20,66

122,85

Paino-%

1,64

9,75

Tiiveys

1,26

pH

1,03

BioZink 115

6,20

BioKobber 70

Yhteensä
CO(NH2)2
N

Tiiveys
g/l

Yhdessä glyfosaattituotteiden: MCPA ja MedaxTop:in kanssa
käytettävä lisäaine. Merkittävä tehostaja.
S

8,10

”BioNutrian ammoniumsulfaatti antaa varmuutta
ja parantaa glyfosaattiruiskutusten tehoa.”

Voimakkaasti tiivistetty molybdeenilannoite. Ehkäisee ja korjaa molybdeenin puutteen tehokkaasti. Kaikille viljelykasveille..

Ammoniumsulfaatti
Yhteensä
N

1,36

Bio pH Control on koostumukseltaan ainutlaatuinen tuote. Siinä on kokonaista 4 vaikuttavaa ainetta.
Tuote ratkaisee helposti, edullisesti ja tehokkaasti
kovan veden aiheuttamat ongelmat. Se saa kasvit käyttämään torjunta-aineet ja mikroravinteet
hyväkseen ennen näkemättömällä teholla, joten
torjunta-aineiden määriä voidaan vähentää 30–50%.

Ehkäisee ja korjaa mangaani- ja kuparipuutteen tehokkaasti.
Kaikille viljelykasveille. Käyttövalmis laadukas mangaaniliuos.
Sisältää myös typpeä, rikkiä ja kuparia.

Yhteensä
CO(NH2)2
N

150

pH

Bio pH Control
Tiiveys

BioMangan 170 NSCu

Yhteensä
CO(NH2)2
N

g/l

Tiiveys

Maximi teho

Tiiveys

Voimakkaasti tiivistetty sinkkilannoite. Ehkäisee
ja korjaa sinkin puutteen tehokkaasti. Kaikille viljelykasveille.
Yhteensä
N

Zn

g/l

24,00

115,00

Paino-%

1,67

7,99

Tiiveys

pH

1,44

5,68

Bio NPBoost
Fosforitehostus kasvaville viljelykasveille. Ehkäisee ja korjaa fosforin puutteen tehokkaasti. Kaikille
viljelykasveille.

pH

Yhteensä
N

P

Tiiveys

pH

5,04

10,00

1,24

1,62

g/l

1,25

5,32

Paino-%

KASVINJALOSTUSKONSULTTI

IHANTEELLINEN
RATKAISU
BIONUTRIA
DANMARK

Erityislannoitteita tarpeisiisi

Sinä ja kasvinjalostuskonsulttisi
laaditte lannoitussuunnitelman.
Me valmistamme juuri sinun
tarpeisiisi soveltuvia lannoitteita.
Meillä on runsaasti kokemusta
viljelijöiden toiveisiin ja tarpeisiin
mukautettujen mikro- ja makro
ravinnelannoitteiden suunnittelemisesta.
Löydämme ihanteellisen ratkaisun tiiviin yhteistyön avulla.
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Viljoille suositeltavat
tuotteet ja määrät
Näin käytät
BioNutrian mikro
ravinnelannoitteita
Tuotteitamme käytetään vakuutuksena
mikroravinteiden
puutteen varalta.
Suosittelemme yleisellä tasolla
käyttämään 2–3 litraa BioCrop
OptiXL -valmistetta ja 1-2 litraa
BioMangan -valmistetta kaikille
viljelyskasveille 3–6 kertaa kasvukauden aikana.
BioNutrian TRIPLEX-strategia
on tuottanut hyviä viljakasvien
satoja.
TRIPLEX-strategia on lisätty viljoille antamiimme vakiosuosituksiin. Suosittelemme syys- ja
kevätviljoille TRIPLEX-käsittelyä
yhden kerran kasvuvaiheessa
32–39.

Tutustu BioNutrian TRIPLEX
strategiaan ja siitä saatuihin
kokemuksiin lähemmin si
vuilla
10–11.

Jos vesi on kovaa, suosittelemme lisäämään 0,1–0,3 litraa Bio pH Control
-valmistetta 100 vesilitraan, tehostamaan kasvien mikroravinteiden ja torjuntaaineiden vastaanottoa.
Vaihtoehtoinen yhdistelmä on BioMangan 170 NSP ja BioCrop OptiP.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Agroteamiin.
VILJA – syysvilja

BioMangan l /ha

Syyskuu: kasvuvaihe 12-14

2

Marraskuu: kasvuvaihe 14-21

1

BioBor 150ECO l/ha

2

Varhaiskevät: kasvuvaihe 25-30

2

2

Huhtikuu: kasvuvaihe 31-32

1

3

Toukokuu: kasvuvaihe 32-39: Triplex-strategia

1

1

Kesäkuu: kasvuvaihe 51-59
VILJA – kevät

BioMangan l/ha
2

Toukokuu: kasvuvaihe 31-32
Toukokuu: kasvuvaihe 32-39:
Triplex-strategia
Kesäkuu: kasvuvaihe 51-59

1

RAPSI – syysrapsi

3
3

Huhtikuu: kasvuvaihe 14-21

BioBor 150ECO l/ha

BioCrop OptiXL l/ha
2

1

2
1

3
2

BioMangan l/ha

BioBor 150ECO l/ha

BioCrop OptiXL l/ha

Syksy: kasvuvaihe 16

2

1

2

Varhaiskevät: kasvuvaihe 19

1

2

2

Huhtikuu: kasvuvaihe 30

1

1

Toukokuu: kasvuvaihe 50-57
RAPSI – kevätrapsi

3
3

BioMangan l/ha

BioBor 150ECO l/ha

BioCrop OptiXL l/ha

Huhtikuu: kasvuvaihe 16

2

1

2

Toukokuu: kasvuvaihe 19

1

2

2

Toukokuu: kasvuvaihe 30

2

Kesäkuu: kasvuvaihe 50-57

2

SOKERIJUURIKAS

BioMangan l/ha

BioBor 150ECO l/ha

BioCrop OptiXL l/ha

Toukokuu: kasvuvaihe 12-15

2

2

2

Kesäkuu: kasvuvaihe 30

2

2

2

Heinäkuu: kasvuvaihe 48

2

Elokuu: kasvuvaihe 48

2

MAISSI

BioMangan l/ha

BioBor 150ECO l/ha

BioCrop OptiML l/ha

Toukokuu: kasvuvaihe 15-16

2

2

3

Kesäkuu: kasvuvaihe 34

2

2

3

Heinäkuu: kasvuvaihe 53
PERUNA

3
BioMangan l/ha

BioCrop PotatoP l/ha

3 viikkoa itämisen jälkeen

1,5

3

1. sienitautiruiskutuskerralla

1,5

3

Seuraavilla 4-5
sienitautiruiskutuskerroilla
Jos tarvitaan myöhäistä lannoitusta
(toistetaan tarvittaessa)
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BioCrop OptiXL l/ha

Bio NS 15-2 l/ha

3
45

Tilaaminen ja jakeleminen
Voit tilata tuotteitamme yhteyshenkilöltäsi:
Juhani Koski
Puhelin: 050-5708572
Sähköposti: juhani.koski@anp.fi

Laila Andersen
Puhelin: +45-40129086
Sähköposti: laila@bionutria.dk

BioCrop PotatoP
Specialformulering til kartofler med fosfor.
Indeholder desuden en kraftig kompleksbinder
der effektivt løser problemet med hårdt vand.

TILSAT

SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte
næringsstoffer.

Færdigformuleret, højkvalitetsopløsning
som indeholder samtlige essentielle mikro
næringsstoffer, sporstoffer, en mindre
mængde kvælstof (N) og fosfor (P). Se de
klarationen.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioCrop PotatoP skal opbevares frostfrit og
utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal
bæres beskyttelseshandsker og øjenbe
skyttelse.

ANVENDELSE
BioCrop PotatoP anvendes til kartofler,
som en forebyggende behandling mod
næringsstofmangel. BioCrop PotatoP til
fører planterne fosfor som nemt og hurtigt
optages af planterne. Er der mistanke om
eller erfaring for manganmangel i plan
terne kan effekten mod manganmangel
forstærkes ved at tilføre yderligere man
gan. Vi anbefaler blanding med en valgfri
mængde BioMangan 180 NS, BioMan
gan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu.
Alternativt kan BioCrop PotatoP blandes
med mangansulfat. Vi gør opmærksom på,
at vi ikke påtager os ansvar for blanding
med andre gødninger eller med pesticider.
Inden blanding, med et eller flere pestici
der, anbefales det, at lave en mindre prø
veblanding. BioNutria Danmark påtager sig
intet ansvar for effekten af blandinger, men
garanterer alene for indholdet af BioCrop
PotatoP.

ADVARSEL

Indeholder EC 2320899 Mangan sulfat (monohydrat).
Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgæn
geligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyt
telse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedva
rende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

DEKLARATION
Gr. pr. ltr.

Vægt %

Total N

20,91

1,70

CO (NH2)2

20,91

1,70

P

15,38

1,25

S

47,36

3,85

Mn

12,30

1,00

Mg

24,60

2,00

Cu

1,23

0,10

Zn

2,46

0,20

B

1,11

0,09

Fe

12,30

1,00

Mo

0,62

0,05

Vf
pH

BioCrop OptiXL
1,23
1,66

Specialformulering med et meget højt indhold
af Mangan, Magnesium og Svovl.

bionutria.dk
Færdigformuleret, højkvalitets

næringsstof
opløsning som indeholder samtlige essenti

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
elle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Der
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645udover
2814 · bio@bionutria.dk
indeholder BioCrop OptiXL en mindre

mængde kvælstof (N). Se venligst deklara
tionen.

Tapaa meidät pellolla
Osallistumme monien ammatillisten ryhmien toimintaan ja pidämme esitelmiä viljelijä- ja jalostajayhdistysten sekä vastaavien tapaamisissa. Jos
tarvitset mangaani-, mikroravinne- tai lisäainetäydennystä, tulemme mielellämme käymään luonasi. Soita jollekin edellä mainituista, niin kokoamme ammatillisen tietopaketin toiveittesi mukaan.
Tulemme mielellämme tapaamaan viljelijöitä ja keskustelemaan lannoitus- ja mikroravinnestrategiasta. Tämä palvelu on täysin maksuton, eikä
se velvoita ostamaan.

ANVENDELSE
BioCrop OptiXL, anvendes i alle afgrøder som
en forebyggende behandling mod nærings
stofmangel. Er der mistanke om eller erfaring
for manganmangel i planterne kan effekten
mod manganmangel forstærkes ved at til
føre yderligere mangan. Vi anbefaler blanding
med en valgfri mængde BioMangan 180 NS,
BioMangan 170 NSP eller BioMangan 170 NSCu.
Alternativt kan BioCrop OptiXL blandes med
mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi
ikke påtager os ansvar for blanding med andre
gødninger eller med pesticider. Inden blanding,
med et eller flere pesticider, anbefales det, at
lave en mindre prøveblanding.
BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar
for effekten af blandinger, men garanterer
alene for indholdet af BioCrop OptXL.

TILSAT

SUPER ADJUVANTS

som optimerer optagelsen
og effekten af de tilførte
næringsstoffer.

duktet optages gennem bladene er det en
fordel med et godt plantedække.
HÅNDTERING OG OPBEVARING
skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for
børn. Ved håndtering skal bæres beskyttel
seshandsker og øjenbeskyttelse.
FARE

Indeholder Mangan sulfat (monohydrat), Jern(II)sulfat.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvor
lig øjenskade. Undgå indånding af tåge/damp/spray.
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejds
pladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTIN
FORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller
udslet: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før
det kan anvendes igen. Indholdet/beholderen bort
skaffes i henhold til lokale og nationale regler. Indehol
der Jern(II)sulfat: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

DEKLARATION
Gr. pr. ltr.

Vægt %

Total N

21,93

1,70

CO (NH2)2

21,93

1,70

S

74,18

5,75

Mn

25,80

2,00

Mg

38,70

3,00

Cu

1,29

0,10

Zn

1,29

0,10

B

2,58

0,20

Fe

12,90

1,00

Mo

0,65

0,05

Vf

1,29

pH

2,70

DOSERING
Vejledende dosering 7,510 l/ha. Mængden
kan varieres efter behov. BioCrop OptiXL ud
bringes i en vilkårlig vandmængde. Da pro

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

bionutria.dk

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Pakkauskoot
ja toimitus
Toimitamme tuotteet suoraan
ovellesi. Voit valita vapaasti kokonaisia tai puolilavallisia erilaisia tuotteita juuri omiin tarpeisiisi.
Koko lavallinen: 88 x 10 l astiaa
Puoli lavaa: 44 x 10 l astiaa
Jos haluat vieläkin edullisemmin,
toimitamme tuotteitamme myös
500 ja 1 000 litran säiliöissä.

Näet hinnat
aina sivustossamme
osoitteessa

bionutria.dk

Hinnasto päivitetään
tarvittaessa.
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Varma teho
Jens-Jørgen viljelee 175 hehtaarilla
Strip Till -menetelmää käyttäen.
Pelloilla on hyvä multakerros, joten
hän harkitsee No Till -viljelyyn siirtymistä.
”Olemme Majbølin tilalla käyttäneet BioNutria-tuotteita jo neljä
vuotta Aloitimme BioMangan 170
NSP -tuotteella. Nykyään käytämme myös ammoniumsulfaattia ja
Bio pH Control -tuotetta. Ne kaikki
ovat tehokkaita. Emme tulisi toimeen ilman niitä.
Glyfosaattiruiskutusten teho ja
varmuus paranee, kun lisäämme
joukkoon Bio pH Control -valmis
tetta ja ammoniumsulfaattia.”
Jens-Jørgen ajaa Danfoil-ruiskua.
Aikaisemmin hän on huomannut
letkuissa kalkkikerrostumia. Lisäksi niitä oli ruiskun pinnalla.
”Kun aloitimme Bio pH Control -valmisteen käyttämisen kaikkien ruiskutusten yhteydessä, kalkkiongelmat jäivät pois ja ruisku näyttää
jälleen uudelta,”, kertoo Jens-Jørgen.
Jens-Jørgen Maarup, Majbølin tila.
Tilalla viljellään syysvehnää, syysohraa ja syysrapsia 175 hehtaarilla. Jens-Jørgen perheineen osti
Majbølin tilan 1.1.2011. Uudistusten myötä tila on
tänään malli maatila.

Ruiskutettavien
aineiden toimivuuden
varmistaminen

Bio pH Control
Jos kova vesi ja ruiskutettavan nesteen pH-arvo aiheuttavat ongelmia,
Bio pH Control mahdollistaa usein torjunta-aineiden määrän vähentämisen 30–40 %. Nykyään tiedetään, että tietyt juurikkaiden suojeluaineet
ja tuhoeläinten torjunta-aineet muuttuvat erittäin epävakaiksi, kun pH
ylittää 8.
Siksi pH-arvoa täytyy laskea, kun niitä ruiskutetaan. Ihannetapauksessa
ruiskutuksissa käytettävän veden pH:n tulisi olla alueella 4–5,5, koska
kaikki aineet pysyvät vakaina tällä alueella (pH 6 käytettäessä mini-
aineita).
Bio pH Control on ehdottomasti markkinoiden edullisin ruiskutusnesteen
pH-arvon alentamiseen tarkoitettu aine. Kun lisäät sitä 0,1–0,3 litraa 100
litraan vettä, ruiskutusnesteen sekoitettavuus ja vakaus paranevat huomattavasti.
Tarkka annostus määräytyy veden kovuuden ja pH-arvon mukaan. Jos
haluat mitata tietyn seoksen pH-arvon, suosittelemme ostamaan ammattikäyttöön tarkoitetun pH-mittarin.
Bio pH Control on oikea lisäaine booriruiskutukseen, koska booriyhdis
teiden pH-arvo on korkea, joten ne nostavat ruiskutusnesteen pH-arvoa.

Muista, että BioMangan 170 NSP, BioCrop OptiP ja BioCrop PotatoP
sisältävät pH Control -valmistetta.
8
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Sekoittuu erittäin

tehokkaasti

Meiltä kysytään usein aineiden sekoitettavuudesta. Yleisesti ottaen
tuotteidemme sekoittuvuus on erittäin hyvä, joten ne voidaan sisällyttää
suunniteltuihin ruiskutuksiin helposti. Keskenään sekoitettavien komponenttien määrä on kuitenkin rajallinen. Veden kovuus vaikuttaa myös sekoittuvuuteen. Siksi annamme sekoitusohjeita:
• Noudata

aina sekoitusjärjestysohjetta. 					
Se on osoitteessa www.bionutria.dk
• Jos
 samanaikaisesti ruiskutetaan booria ja mangaania, pH-arvoa täytyy
alentaa.
• Älä
 koskaan sekoita keskenään useampaa kuin kahta kasvinsuojeluainetta.
• Jos
 olet epävarma, kokeile sekoittamista lasissa tai sangossa.
• Ruiskussa

tulee olla runsaasti vettä sekoittamista varten.
• Sekoita

voimakkaasti. Käytä neste heti sekoittamisen jälkeen.
• Ota

tavaksi pitää kunnossa ja puhdistaa ruisku sekä sen
suodattimet.
• Käytä

kuparituotteita harkiten.

Kerromme kotisivuillamme, miten voit kokeilla sekoittamista ja
annamme lisäohjeita sekoittamista varten.

Ei kalkkikerrostumia

”Kun ryhdyimme käyttämään
Bio pH Control -tuotetta kaikissa ruiskutuksissa, kalkkikerrostumien aiheuttamat
ongelmat päättyivät.”
Jens-Jørgen Maarup,
Majbølgård, Sydals

Suurin teho

”Käytämme BioBor 150ECO
-tuotetta rapsin, juurikkaiden
ja vehnän sienitautien ja rikkaruohojen torjuntaan ongelmitta, kun käytämme samanaikaisesti BioMangan 170 NSP ja
Bio pH Control -tuotteita.”
Jeff Madsen, Priorskov ja
Fuglsang maatilat, Lolland

Kova vesi?
Bio pH Control ratkaisee kovan
veden aiheuttamat ongelmat
helposti.
Lisää 0,1–0,3 litraa Bio pH Control -tuotetta 100 litraan vettä. Mangaanituotteitamme ja
mikroravinneseoksiamme
on
mahdollista saada pH Controlainetta sisältävinä. Se parantaa
sekoittuvuutta ja estää kovan
veden haittavaikutuksia.
BioCrop PotatoP, BioCrop OptiP ja
Bio-Mangan 170 NSP sisältävät
Bio pH Control -valmistetta.

Pieni annos
– suuri teho

”1 litra glyfosaattia, johon lisättiin 480 grammaa Bio pH Controlvalmistetta, toimi nopeammin
ja tehokkaammin kuin 1,5 litraa
ilman tätä valmistetta.”
Frank Berend, toimitusjohtaja/kasvinjalostaja, Bimpel, Lydersholm,
Tønder
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Olennaisesti parempi laatu
Anders ja Ejvind Gyldenkerne pyörittävät Liet
tuassa toimivaa Sia Eglatin maatilaa. Siellä kasvatetaan vehnää, rapsia, kevätohraa,
härkäpapuja ja ruista 2 200 hehtaarin pinta-
alalla.
”Olimme yhteydessä BioNutriaan vuonna
2015, kun ostimme BioMangan 170 NSP -tuotetta. Siirryimme käyttämään kiinnittymistä
levittämisen yhteydessä tehostavan aineen
sijasta BioCrop OptiXL -tuotetta, koska silloin
pystyimme ruiskuttamaan enemmän ravinteita yhdellä ajokerralla. Lisäksi olemme käyttäneet BioKobber 70 -tuotetta kupariköyhille
maille.
En halua laittaa päätäni pantiksi ja kerskua
suurilla satojen kasvumäärillä, mutta satojen
laatu on parantunut selkeästi.”
Anders on tehnyt kokeita melko edullisten
peruslannoitteiden täydentämisellä BioCrop
OptiXL -tuotteella. Hän on verrannut tuloksia
kalliimpaan peruslannoitetta ja mikroravinteita sisältävään ratkaisuun. Satojen määrät
olivat samat, mutta lannoituskustannuksia
säästyi noin 200 euroa hehtaarilta, ja sillä on
merkitystä.
”Olemme ehkä olleet hieman vanhanaikaisia,
kun emme käyttäneet glyfosaattiruiskutuksissa lisäaineita. Meillä kasvaa hukkarapseja.
Ne ovat kasvaneet keväästä alkaen. Yleensä
ne lakastuvat, mutta nyt ne kasvavat edelleen
(suorakylvö). Kun ryhdyimme käyttämään
Bio pH Control -tuotetta, huomaamme
näiden ruiskutusten täyden tehon.
Lisäksi olemme yrittäneet kuihduttaa ulompia reunoja ja rikkalaikkuja syysrapsissa. Yleensä
varomme myöhästymistä, jotta
ruiskutuksen teho ei heikkene.
Kun ryhdyimme käyttämään Bio
pH Control -valmistetta, hukkarapsi
katosi kokonaan ja sadonkorjuu sujui helposti. Tästä lähtien kokeilemme pienemmillä
glyfosaattiannoksilla.”
Anders ja Ejvind Gyldenstjerne, Sia Eglat, Letland
Anders ja Ejvind Gyldenkerne perustivat Liettuaan maatilan vuonna 2003. Anders on johtanut useita maatiloja 10 vuotta. He kasvattavat 2 200 hehtaarin pinta-alalla vehnää, rapsia, kevätohraa,
härkäpapuja ja ruista. Osa pelloista on omia ja osa vuokrattuja.

10 Bionutria.dk

BioNutria TRIPLEX
– vallankumouksellista
viljojen viljelyä
BioNutrian TRIPLEX-strategia
perustuu yhteen BioBor 150litraan, yhteen BioMangan 180
NS/170 NSP -litraan ja kolmeen BioCrop OptiXL -litraan
hehtaarille yhden kerran
viljan korren kasvuvaiheessa.
Käsittely voidaan tehdä
osana sienitautien tai rikka
ruohojen torjuntakäsittelyä,
joten siitä ei aiheudu erillisiä
ajokustannuksia.
Tulokset tekevät vaikutuksen. Parannukset ovat merkittävät:
50 % suuremmat lehdet, kookkaammat jyvät ja parempi korsien
jäykkyys. Sadot kasvavat 600–2500 kiloa hehtaarilla. Siksi
odotamme tähän konseptiin suurta kiinnostusta.

Ilman käsittelyä

TRIPLEX-käsittelyllä

Miten TRIPLEX-strategia
toimii?
Uusi mullistava BioNutrian TRIPLEX-strategia perustuu BioBor 150ECO-,
BioMangan 180 NS ja BioCrop OptiXL -tuotteiden yhdistelmään korren kasvuvaiheessa.
Booria ei perinteisesti pidetä mikroravinteena, johon viljantuottajien
täytyy keskittyä, mutta boorin vaikutukset on dokumentoitu, joten niitä ei
pidä aliarvioida. Niitä hyödynnetään kattavasti BioNutrian TRIPLEX-strategiassa.
1. Boori parantaa korren vahvuutta, joten korsien taipumisen riski vähenee. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi leipäviljan konseptijalostuksessa, koska kasvunsäätelyä ei saa käyttää. Lisäksi se voi toimia edullisena
apuna viljojen perinteiselle kasvunsäätelylle.
2. Boori on välttämätön siitepölyn ja kukkien muodostumiselle. Siksi boo
rilla on suuri merkitys viljapeltojen sadoille. Boorin puute kukka-aihioiden muodostumisen aikana saattaa heikentää hyvästäkin viljelymaasta saatavia satoja.
3. BioBor 150ECO, BioMangan ja BioCrop OptiXL -yhdistelmä takaa yhteyttämiselle ihanteelliset edellytykset ja varmistaa, ettei mikroravinteista
ole pulaa.

Suurempi sato

Merkittävät edut

”Kokemustemme mukaan
rukiin lehdet kasvavat suuriksi,
kun ne saa BioMangan 170 NSP
ja BioCrop OptiXL -valmisteita
alkukeväällä. Sama koskee
ohraa.”
Michael Vestergaard,
I/S Vestergaard, Karstoft

”Huomasimme, että
TRIPLEX-järjestelmän
seurauksena lehdet ja jyvät
kasvoivat sekä syysohrasta
tuli huomattavasti painavampaa kuin naapureilla. ”
Martin Dunker, toimitusjohtaja
Poul Kristensen, Toftegaard,

Vakaat tuotteet
– hyvät tulokset
Borupgaard I/S koostuu Borupgaardin ja Christiansdalin tiloista
sekä vuokramaista. Pinta-alaa
on yhteensä 800 hehtaaria. Täällä viljellään vehnää, nurmirehua,
rapsia, kauraa ja kevätohraa.
Peter kertoo: ”Olemme käyttä
neet BioNutria-tuotteita viisi
vuotta. BioMangan 180 NS, ammoniumsulfaatti, BioBor 150ECO
ja Bio pH Control ovat tuottaneet
erinomaiset tulokset. Kokemus
temme mukaan nämä tuotteet
ovat erittäin vakaita, eikä niihin
muodostu sakkaa.
Bio pH Control vähentää kalkkikerrostumien
muodostumista
ruiskuun ja estää vaikuttavien
aineiden sitoutumista niihin. Meidän ei myöskään tarvitse puhdis
taa suodattimia silloin kun aika
on ruiskuttamiselle juuri oikea.
Lisäksi olemme iloisia siitä, että
BioNutrian tuotteita voidaan sekoittaa lähes kaikkiin kasvinsuojeluaineisiin.
Olemme havainneet, että teho
pysyy vakaampana ja vaikutus
varmistetaan myös vähemmmän
ihanteellisissa olosuhteissa.
Borupgaard I/S ved Peter ja Flemming Fuglede
Jørgensen, Løkken
Moderni perheyritys koostuu Borupgaardin ja
Christiansdalin tiloista. Niillä viljellään vehnää,
nurmirehua, rapsia, kauraa ja kevätohraa.
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BioMangan - ja BioBortuotteita maissille
hiekkamailla
Tehokas ehkäisy boorin ja mangaanin puutteeseen maissilla

Hyviä tuloksia BioNutrian avulla
Busebjergin tilalla viljellään niittynurmikkaa, valkoapilaa, ruokonataa, rapsia, kevätohraa ja hieman vehnää. Peltoja ei kynnetä,
ja maata käsitellään mahdollisimman vähän, sekä suuri fokus
on maan puhtaana pidossa siemenruohoja varten.
”Olemme käyttäneet BioNutrian tuotteita viiden kasvukauden
ajan. Aluksi käytössä olivat BioMangan 180 NS, BioBor 150ECO ja
BioKobber 70. Nykyään käytössä
ovat myös ammoniumsulfaatti ja
Bio pH Control.
Vuonna 2019 siirryimme käyttämään BioMangan 170 NSP-tuotetta, koska P-arvot ovat yleensä
alhaiset. Olemme huo
manneet,
että BioMangan 170 NSP tekee
pelloista
vehreämmät
kuin
muunlaiset mangaanivalmisteet.”

Maissilla mikroravinteita on nyt kokeiltu neljän kasvukauden ajan. Näinä
vuosina on havaittu, että BioBor 150ECO ja BioMangan 170 NSP kasvattavat
sadon jopa tasolle 1 780 fe/ha!
BioBor 150ECO ja BioMangan 170 NSP voidaan sekoittaa keskenään ja maissille käytettäviin rikka
ruohojen torjunta-aineisiin.
Kun valitset BioNutrian tuotteet, booria ja man
gaania voidaan antaa aiheuttamatta lisälevityskus
tannuksia.

BioMangan 170 NSP
Afhjælper og forebygger effektivt manganmangel i enhver afgrøde.
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning.
Indeholder derudover kvælstof, svovl og fosfor.
Fremstillet af de absolut bedste råvarer og
er tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og dermed forbedre effekten af de tilførte næringsstoffer. BioMangan 170 NSP
kan blandes med de fleste pesticider. Inden
blanding med ét eller flere pesticider anbefales det, at lave en mindre prøveblanding.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os
ansvar for blanding med andre gødninger
eller med pesticider. Inden blanding, med et
eller flere pesticider, anbefales det, at lave en
mindre prøveblanding. BioNutria Danmark
påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for indholdet
af BioMangan 170 NSP.
DOSERING
BioMangan 170 NSP anvendes efter behov.
Vejledende anvendes 2-4 l/ha. Behandlingen gentages om nødvendigt. BioMangan
170 NSP kan med fordel blandes og udbringes sammen med et BioCrop produkt.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioMangan 170 NSP, skal opbevares frostfrit
og utilgængeligt for børn. Ved håndtering
skal bæres beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
FARE

DEKLARATION
Gr. pr. ltr.

Vægt %

Total N

24,82

1,70

CO (NH2)2

24,82

1,70

Indeholder Mangan sulfat (monohydrat). Forårsager
P
18,25
1,25
alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader på
hjernen ved længerevarende eller gentagen ekspoS
104,97 7,19
nering indånding. Giftig for vandlevende organismer,
Mn
179,58 12,30
med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt
for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelVf
1,46
seshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. VED
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flepH
0,46
re minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette
kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en
af de absolut
bedste råvarer der er godkendt til
GIFTINFORMATION ellerFremstillet
en læge. Søg lægehjælp
ved
ubehag. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortFlydende boropløsning, som er beregnet til alle afgrøder.
skaffes til autoriseret genbrugsstation.

BioBor 150ECO

økologisk brug.

Gødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).

BioBor 150ECO er et ikke-økologisk produkt,
DOSERING
der kan anvendes til økologisk jordbrugsBioBor 150ECO g/l anvendes efter behov.
SUPER ADJUVANTS
produktion efter retningslinjerne i rådsforVejledende anvendes 1-3 l/ha.
ordning nr. 834/2007.
som optimerer optagelsen
UDBRINGNING
og effekten af de
tilførte
BioBor 150ECO kan med stor fordel blanBioBor 150 udbringes i en væskemængde
næringsstoffer.
des med et produkt fra BioCrop serien.
på 100-200 l/ha.
Hvis der er behov for mangan anbefaler vi,
BioMangan 170 NSP på grund af gødninBLANDINGSRÆKKEFØLGE
gens naturligt meget lave pH. Dermed er
1. Vand
det muligt at udbringe både bor og man2. BioCrop OptiP
gan samt, hvis det ønskes, øvrige mikro3. BioMangan 170 NSP
næringsstoffer og sporstoffer i samme
4. BioBor 150ECO
Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården,
Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
sprøjtning.

TILSAT

UDBRINGNING
BioMangan 170 NSP udbringes i en
vandmængde på 100-200 l/ha.
Da produktet optages gennem bladene er det en fordel
med et godt plantedække.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

DEKLARATION

B

Gr. pr. ltr.

Vægt %

150

11,03

Vf

1,36

pH

8,10

bionutria.dk

Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager
os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider. Inden blanding,
med et eller flere pesticider, anbefales det,
at lave en mindre prøveblanding. BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for
effekten af blandinger, men garanterer
alene for indholdet af BioBor 150ECO.

Hvis der også skal tilsættes et pesticid er
det vigtigt - uanset typen af pesticid - at
læse vore vejledninger på www.bionutria.
dk. Afsnittet: BLANDINGSTABEL.
HÅNDTERING OG OPBEVARING
BioBor 150ECO skal opbevares frostfrit og
utilgængeligt for børn. Ved håndtering
skal bæres beskyttelseshandsker og
øjenbeskyttelse. Åndedrætsvern bæres
ved ved sprøjtning uden tilstrækkelig udsugning

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

PROBLEMER
MED HÅRDT VAND
1 l BioCrop OptiP pr. 100 l
vand løser problemet effektivt. Alternativt kan sprøjtevæsken tilsættes 0,2 l Bio pH
Control /100 l vand.

bionutria.dk

Administration: BioNutria Danmark ApS · Glagården, Glava Glasbruk · 67020 Glava · Sverige
Produceres af: BioNutria Danmark ApS · Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark · Tlf. +45 86 45 28 88 · Fax +45 8645 2814 · bio@bionutria.dk

BioBor 150ECO ja BioMangan 170 NSP kasvattavat sadon määrää
hiekkamaalla viljeltävällä maissilla. 9 koetta 4 vuoden aikana. (fe/ha).
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0

2 x 2 litraa
BioBor 150ECO
2 x 2 litraa
BioMangan 170 NSP/ha -enimmäismäärä
BioBor 150/ha
(9 kokeen keskiarvo)
(9 kokeen keskiarvo)

BioMangan
170 NSP
-enimmäismäärä

Osa Busebjerggaardin maista on
alankoa, joten niillä voi tulla pulaa
kuparista. Tätä ehkäistään tehokkaasti lisäämällä BioKobber
70 -tuotetta osaan ruiskituksista.
”Olemme erittäin tyytyväisiä
tuotteiden avulla saamiimme
tuloksiin ja yhteistyöhön Bio
Nutrian kanssa,” toteaa Niels.
Niels Madsen, Busebjerggård, Lundby, Själlanti
Lundbyssä sijaitsevan Busebjergin tilan pinta-ala
on 200 hehtaaria. 185 hehtaarilla (mukana on
hieman vuokramaata) viljellään niittynurmikkaa,
valkoapilaa, ruokonataa, rapsia, kevätohraa ja
hieman vehnää.
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Ilman käsittelyä

Mukana Bio Bor 150ECO
ja BioMangan 170 NSP

Suurin teho ja suuret säästöt
Kävimme tapaamassa Jeff Madsenia Priorskovin ja Fuglsangin tiloilta. Hän
kertoo BioNutrian tuotteista edellisen kasvukauden aikana saaduista hyvistä kokemuksista.
”Jälleen vuonna 2020 Bio pH Control- ja BioMangan 170 NSP-tuotteisiin
lisäämämme rikkaruohojen torjunta-aineet tuottivat hyvät tulokset. Pel
loilla ei enää näy laajoja tyhjiä alueita esimerkiksi mangaanin pulan vuoksi,
vaikka edellisenä vuonna niitä näkyi monissa paikoissa.
Lisäksi BioBor 150ECO -tuotetta voidaan käyttää rapsille, juureksille ja vehnälle sienitautien ja rikkaruohojen torjunta-aineisiin sekoitettuna. Se ei aiheuta
ongelmia, kun käytämme BioMangan 170 NSP- ja Bio pH Control -tuotteita.
Osallistuimme vuonna 2020 ruiskutuskokeeseen, jossa juurikaspeltoja
kuvattiin dronella. Tämän jälkeen niille ruiskutettiin Matrigonia. Silloinkin
saavutettiin suurin teho, kun ruiskutusvesi optimoitiin Bio pH Control -tuotteella. Ohdakkeet kuihtuivat jo samana päivänä. Se vaikutti muihinkin kasveihin täydellä teholla. Joten kustannukset ovat minimaaliset tuloksiin verrattuna. Juurikaspellot ovat nyt lokakuussa siistissä kunnossa.
Jälkimmäisille ohdakkeiden vaivaamille sadoille käytettiin seuraavia aineita:
0,35 litraa Bio pH Control -tuotetta 100 litraan vettä + 2 litraa ammoniumsulfaattia hehtaarille + 2 kg Round Up Power Max -tuotetta. Ruiskutus tehosi ohdakkeisiin 99-prosenttisesti.”

Optimoitua
torjuntaa

”Bio pH Control auttoi
optimoimaan sienitautien
ja rikkaruohojen torjuntaaineiden ruiskutukset.
Niitä kuluu nyt vähemmän,
joten rahaa säästyy.”
Jeff Madsen, Priorskov ja
Fuglsang tilat, Lolland

Moddus-tuotetta vehnälle ja paikalliset sienitaudit

”0,4 l Moddus-tuotetta hehtaarille oli liikaa vehnälle, kun lisäsimme Bio pH
Control -tuotetta. Vastaisuudessa riittää 0,2 l/ha. Sama ilmiö havaittiin
punanadalla
Priorskov ja Fuglsang sijaitsevat homeelle erittäin alttiilla alueella. 2020 teim
me pienen kokeen Talius-tuotteella. Täysi määrä: 0,25 litraa Talius-tuotetta
hehtaarille ilman Bio pH Control -tuotetta verrattuna puoleen määrään:
0,125 litraa Talius-tuotetta hehtaarille ja Bio pH Control -tuotetta. Bio pH
Control lisättynä puolena määränä vaikutti yhtä hyvin kuin täysi määrä. Homeesta ei havaittu edes merkkejä sadonkorjuuseen asti.
BioNutrian tuotteiden avulla voimme antaa viljelykasveille kaikkia tarvittavia
ravinteita ihanteellisesti ja samalla vähentää torjunta-aineiden käyttämistä
huomattavasti.”
Jeff Madsen, Priorskov ja Fuglsang tilat, Lolland
Morten Olsen-Kludt johtaa Priorskovin ja Fuglsangin tiloja. Jeff Madsen vastaa vajaasta 1 000 hehtaarista,
joilla viljellään nurmirehua, sokerijuurikasta, rapsia, vehnää ja kevätohraa
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Kunnollinen tutkimusstrategia
tuottaa tuloksia
”Peltojamme ei kynnetä. Viljelyssä käytetään Strip Till -järjestelmää.
Maa kuitenkin äestetään 5 cm:n syvyyteen ennen perunoiden istuttamista.
Ryhdyimme käyttämään BioNutriaa vuonna 2018. Aloitimme ammoniumsulfaatilla, koska se on käyttövalmis sisältäen kiinnittymistä ja levitystä edistävää ainetta.
Olemme käyttäneet BioCrop PotatoP -tuotetta kolmena kasvukautena.
Ensimmäisinä kasvukausina sitä levitettiin kesäkuussa ja heinäkuun
alussa. Vuonna 2020 sitä ruiskutettiin hieman myöhemmin. Huomasimme, että perunasadon kypsyminen hidastui hieman. Vastaisuudessa käsittelemme BioCrop PotatoP tuotteella kesäkuun lopusta elokuun
alkuun. Normaalisti tuotamme noin 10 tonnia tärkkelystä hehtaaria
kohden, mutta tavoitteena on yltää lähivuosina 11 tonniin.
Käytämme maissille BioMangan 170 NSP- ja BioBor 150ECO -tuotteita vakuutuksena ja jotta saamme selville niiden tarpeen omilla pelloillamme.
Maissi on meille tärkeä viljelykasvi. Pyrimme saamaan jokaisesta
maissitonnista mahdollisimman paljon kaasua. Olemme pystyneet
vähentämään kasvien määrän hehtaarilla 100 000:sta 75 000:een. Korjasimme vuonna 2019 noin 36 tonnia hehtaarilta. Kuiva-ainepitoisuus
oli 36 %, joten kaasua saadaan 15–20 % enemmän maissitonnia kohden.
Rukiille käytetään BioMangan 170 NSP- ja BioBor 150ECO -tuotteita.
Siitäkin saadaan 11–12 tonnia kuiva-ainetta hehtaarilta biokaasun valmistukseen.”

Bio pH Control parantaa tehoa huomattavasti
Keväällä 2020 Frank kollegoineen teki pienen kokeen PH-control-tuotteella glyfosaatin ruiskuttamisessa ennen maissin kylvöä. 1 litra glyfosaattia, johon lisättiin 480 grammaa Bio pH Control -valmistetta, toimi nopeammin ja tehokkaammin kuin 1,5 litraa ilman tätä valmistetta.
Molemmilla ruiskutuskerroilla käytettiin 1,5 litraa ammoniumsulfaattia
hehtaaria kohden.
Frank Berend, kasvinjalostuksen johtaja, Bimpel, ja Brian Rostgaard Andersen, Tønder
Bimpelillä on kolme suunnilleen yhtä merkittävää liiketoiminta-aluetta: konekauppa, biokaasu (Tans
kan ja Saksan rajan eteläpuolella) ja kasvinjalostus. Viimeksi mainitun käytössä on noin 600 hehtaaria, joista 100 hehtaaria on vuokralle saatuja alueita. Maissia kasvatetaan 360 hehtaarilla, ruista 100
hehtaarilla ja kevätviljaa 40 hehtaarilla. Lisäksi kasvatetaan ohraa ja kauraa biokaasun tuotantoa varten ja porkkanaa 100 hehtaarilla tärkkelyksen tuotantoa varten.
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Bimpel

Bimpel on vanha
mittayksikkö.
Se kuvaa esimerkiksi
pientä tynnyrillistä
olutta.

Ylivoimainen

starttilannoite
Merkittäviä hyötyjä
starttilannoitteesta!
Fosforilannoittaminen peittaamisen tai istuttamisen
yhteydessä on viime vuosina tuottanut mukavasti
lisäsatoa.
BioNutrian perunalle tarkoitettu starttilannoite
Bio P11 on puhdas fosforilannoite, jota käytetään
perunaa istutettaessa. Tätä lannoitetta voidaan
käyttää yhdessä peittausaineiden kanssa. On
kuitenkin huomattava, että lannoittaminen
edellyttää matalaa pH-arvoa kestäviä laitteita.
Jos halutaan muunlaista koostumusta, voimme
räätälöidä tarpeitasi vastaavan starttilannoitteen.
Soita meille, niin kerromme perunoillesi soveltuvasta
starttilannoitteesta.

BioCrop PotatoP

Vuonna 2014 BioNutria
kehitti Biocrop PotatoP-
lannoitteen tiiviissä yhteis
työssä Larsin ja Henrikin
kanssa. Samalla he
testasivat tuotteen.

Terveitä ja vahvoja kasveja
BioCrop PotatoP
-lannoitteen avulla
”Käytämme BioCrop PotatoP-, BioMangan 170 NSP- ja
Bio pH Control -tuotteita sekä ammoniumsulfaattia.
”Ruosteen vaurioittamien mukuloiden määrä on
vähentynyt huomattavasti siitä alkaen, kun aloitimme BioCrop PotatoP -lannoitteen käyttämisen johdonmukaisesti kaikilla pelloilla”, kertoo Henrik ja jatkaa:
”Havaintojemme mukaan pellot ovat vehreämpiä ja
kasvit terveempiä. Tiettyjen lajikkeiden käsittelyn
kestävyys on parantunut, ja sillä on tietysti suuri
merkitys.
Perunanistutuskoneen peittausyksikössä käytetään
Bio P11 -lannoitetta. Samalla Bio NS 20-2 -lannoitetta annostellaan syvennykseen multausyksikön
viereen.
Käytämme noin 18 kiloa fosforia hehtaarille. Arvioidemme mukaan tämä on ihanteellinen ja taloudellinen taso. Sen avulla saadaan 1–2 mukulaa enemmän
kasvia kohden, ja kuorista tulee kestävämpiä. Olemme havainneet, että itäminen aikaistuu noin kahdeksalla päivällä, kun muiden fosforilannoitteiden sijasta
käytetään Bio P11 -lannoitetta.
Bio pH Control parantaa mikroravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden imeytymistä kasveihin. Olemme
sen avulla päässeet eroon kalkkikerrostumien ja tukkeutuneiden ruiskutussuuttimien aiheuttamista ongelmista.”
Lars ja Henrik toteavat: ”Olemme erittäin tyytyväisiä
yhteistyöhön BioNutrian kanssa. Kaikki sopimukset
on pidetty, ja tuotteet saavat aikaan näkyviä tuloksia.”
Lars Christensen ja Henrik Ipsen Pedersen, Møldrup Kartoffelcentral,
Møldrup
Møldrup Kartoffelcentral -tilan pinta-ala on 1 200 hehtaaria. Siitä 725
hehtaarilla viljellään perunaa. Kun Lars aloitti vuonna 1998, viljelyala oli 250
hehtaaria. Se laajeni 725 hehtaariin vuonna 2020. Henrik vastaa Møldrup
Kartoffelcentral -konserniin kuuluvassa Dan Potatos -yrityksessä siemenperunoiden viennistä.

  Bionutria.dk  15

Kestävä kehitys,
ympäristöystävällisyys ja
korkea laatu ratkaisevat
Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Tjele
Gods -tilalla tuotetaan jälleen maitoa.
Tilaa laajennettiin vuosina 2018 ja 2019.
Nykyään siellä tuotetaan luomumaitoa
800 lehmän voimin. Niiden tarvitsemaa
luomurehua kasvatetaan nykyään noin
800 hehtaarilla.
Jan kertoo: ”Olemme ostaneet BioNut-
rialta seitsemän vuoden ajan. Heidän
tuotteita on helppo käyttää. Niitä voi
daan sekoittaa lähes kaikkiin ja ne
pysyvät vakaina vaikka seuraavaan kasvukauteen saakka. Olemme käyttäneet
BioMangan 170 SECO-, BioCrop OptiXL- ja
Bio Bor 150ECO -lannoitteita.
Tilalla pyritään yhä suurempaan oma
varaisuuteen. Harkitsemme siksi juurikastuotannon aloittamista. Samalla harkitsemme proteiinilähteiden ostamisen
lopettamista.
Olemme käyttäneet BioMangan 170ECO
-lannoitetta luomutuotantoon siirtymisestä alkaen. Aiomme käyttää BioBor
150ECO -lannoitetta juureksille.”
”Varmistamme vihreyden kaikessa toiminnassamme:
luonnonmukaisuus,
kes
tävä kehitys sekä tuottamiemme
viljojen ja elintarvikkeiden korkea laatu.
Siksi m
 eille on tärkeää käyttää tehok
kaita luomutuotantoon hyväksyttyjä
tuotteita ja valita yhteistyökumppanimme huolella”, täydentää Morten.
Morten Højgaard työskentelee tilanhoitajana ja Jan -Køster toimitusjohtajana
Ditlev Lüttichaun omistamalla Tjele
tilalla.
Tilalla on 4 000 hehtaaria
metsää, järviä ja maatalousmaata. 200 hehtaarilla
kasvatetaan joulupuita ja
luomurehua, r uohoa, herneitä,
kevätohraa ja ruista säiliörehuksi tilan 800 luomumaitoa
tuottavaa lehmää varten. 800
hehtaria on vuokrattu Danrootsille. Lisäksi tilalla käyskentelee Black
Angus -karjaa hoitamassa luontoa.
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Tervettä luomua
BioMangan 170 SECO- ja
BioBor 150ECO -lannoitteilla
Luomuviljelijällä on hyvät mahdollisuudet välttää mangaanin puutteen
aiheuttamat ongelmat. Puhdasta mangaania saa levittää jopa 1 600
grammaa hehtaarille eli 9,4 litraa BioMangan 170 SECO -lannoitetta, jos
konsultti on tehnyt etukäteen selvityksen.
BioMangan 170ECO on nestemäinen mangaanivalmiste eli aito liuos. Se
on hyväksytty luomutuotantoon Euroopan neuvoston asetuksessa nro
834/2007.
Mangaani ei siirry kasveissa. Siksi sitä täytyy annostella useita kertoja
kasvukauden aikana. Samalla vältetään mangaanin puute vanhoissa ja
uusissa lehdissä.
Annostelusuositus on 2–4 litraa hehtaarille. Jota toistetaan tarvittaessa.
BioMangan 170 SECO on tehokasta. Sitä on helppo käsitellä. Lisäksi se vai
kuttaa nopeasti ja varmasti.

Nestemäistä boorilannoitetta luomuviljelyyn
BioBor 150ECO on suspensiomuotoinen booriliuos. BioBor 150ECO on
hyväksytty luomuviljelyyn Euroopan neuvoston asetuksessa nro
834/2007.
Sitä saa käyttää vuosittain enintään 10 litraa hehtaarille. Sitä annostellaan 2–3 litraa per käsittely hehtaarille laimennettuna 100–
200 litraan vettä.
Nestemäinen, tehokas ja helposti imeytyvä booriliuos luomuviljelyyn valmistettu ehdottomasti parhaista raaka-aineista. Sitä on
helppo käsitellä, ja laatu on ylivoimainen.

Purjo, sipuli, pinaatti,
kaali, selleri, punajuuri

Vakuutus varmistaa
ensiluokkaisen laadun

BioNutrialla on ratkaisut

”Olemme ottaneet mikroravin
teet
osaksi
vakuutusstrategiaamme.
Niiden avulla varmistetaan, että vihanneksemme pysyvät vihreämpinä. Varsinkin punajuurten ylimmät
lehdet pysyvät vihreinä pidempään,
kun käytetään BioCrop OptiXL -lannoitetta. Yleisesti ottaen viljelykasviemme laatu on yhdenmukaisen
korkea.

– arvokasvit erityisillä
tarpeilla
Vihannesten jalostajat ovat huomanneet BioNutrian mikroravinteet, jotka
perustuvat helposti liukeneviin sulfaattisuoloihin.
Kun pellossa näkyy ravinteiden puutteiden oireita, sato on jo heikentynyt.
Siksi kannattaa ottaa halpa vakuutus käyttämällä BioNutrian tuotteita,
jotka on kehitetty erityisesti vaativien viljelykasvien tarpeisiin.

Lisää sinkkiä ja kuparia
BioCrop OptiML sisältää runsaasti sinkkiä verrattuna tehokkaaseen BioCrop
OptiXL -tuotteeseemme. Molemmat sisältävät sen lisäksi kahdeksaa välttämätöntä ravinnetta. Muiden tuotteidemme tavoin niihin on lisätty erittäin tehokasta kiinnittymistä ja levitystä tehostavaa ainetta ja muutamaa
muutakin vahvistavaa apuainetta, joten kasvit käyttävät nämä lannoit
teet nopeasti ja tehokkaasti.
Jos tarvitaan enemmän mangaania, BioCrop-tuotteita voidaan täydentää
BioMangan 180 NS- tai BioMangan 170 NSP -tuotteella.
Mangaanin lisäksi tarvittaessa joukkoon voidaan sekoittaa yksittäisiä
mikroravinnetuotteitamme, kuten BioBor 150ECO, BioKobber 70, BioKalium
100, BioMo 120 ja BioMagnesium 50.

Samsøn saarella toimivan Mortenin
tilan koko on runsaat 500 hehtaaria.
Niistä 120 hehtaarilla viljellään vihanneksia, perunoita ja marjoja. Morten
on käyttänyt BioNutrian tuotteita
kuuden kasvukauden ajan.

Käytämme BioCrop OptiXL -tuotetta
kaikissa ruiskutuksissa vihreille lehdille yhdessä hyönteisten, sienitautien ja homeiden torjunta-aineiden
kanssa.”
Ruiskuun lisätään aina BioMangan
170 NSP- tai Bio pH Control -tuotetta
neutraloimaan maatilan veden kovuus.
Lisäksi tilalla käytetään seuraavia:
Bio Magnesium 50, ammoniumsulfaatti, Bio Bor 150ECO sekä Bio NP 5-8
perunoita istutettaessa.
Morten Alexandersen, Samsø
Tilan koko on runsaat 500 hehtaaria. Niistä 120 hehtaarilla viljellään vihanneksia, perunoita ja marjoja. Viljelykasveja ovat mansikka, kaali, punajuuri, kurpitsa,
hokkaidonkurpitsa, auringonkukka, herukka, mustikka, peruna, punanata, vehnä, rapsi ja kevätohra.
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Huipputasoisia joulukuusia
Moni joulukuusituottaja käyttää BioNutrian mikroravinteita vakiokäsittelyinä, joiden avulla varmistetaan väri ja täyteläiset neulaset sekä se, että neu
lasettomia kohtia jää mahdollisimman vähän.
Kun valitset BioNutrian lannoitteet ja noudatat suosituksiamme, saat käyttöösi helposti toteutettavan sekä erittäin tehokkaan ja taloudellisen lannoitusohjelman.

Mikroravinnelannoitusehdotus
1. ruiskutuskerta
nuppujen tultua näkyviin

Sumutinruisku
400-600 l vettä/ha

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

3–4 viikon kuluttua
1. ruiskutuskerrasta

Sumutinruisku
400-600 l vettä/ha

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

3–4 viikon kuluttua
2. ruiskutuskerrasta

Sumutinruisku
400-600 l vettä/ha

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

Värilannoitus tarvittaessa
(voidaan toistaa)

Sumutinruisku
400-600 l vettä/ha

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

Käytä aina 400–600 litraa vettä/ha. On tärkeää, että liuos peittää kaikki neu
laset. Määrät ovat suunta-antavia. Niitä ja ajokertojen määrää voidaan mukauttaa viljelmän tarpeiden mukaan. 1. levityskerta ajoitetaan pääsääntöisesti kesäkuun loppupuoliskolle ja viimeinen viimeistään syyskuun loppuun.
Neulaset eivät välttämättä ole tämän jälkeen vastaanottokykyisiä.
BioNutrian tuotteita voidaan sekoittaa rikin ja täidentorjunta-aineiden joukkoon, joten niitä voidaan annostella samanaikaisesti kuin tuhoeläinten torjunta-aineita.

Neulaskato

Valitettavasti neulaskato on tuttu ongelma monilla joulupuuviljelmillä. BioNutrian BioMagnesium 50 auttaa varmistamaan helposti imeytyvän magnesiumin saannin useita kertoja kasvukauden aikana.
Danske Juletræer -toimialajärjestö on tutkinut neulaskadon estämistä
erilaisten magnesiumliuosten avulla. Näissä kokeissa BioNutrian BioMagnesium 50 nousi kärkeen ilman poltteen vaaraa.

Kesiarvot suhteessa verrokkiin (%)

Neulaskadon esiintyminen suhteessa vertailukäsittelyyn
30%

25%

20%

Løndal

0%
-10%
-20%
-30%

-21%

-40%

-26%
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2 % MgSO4

4 % MgSO4
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Sorø

10%

-37%

-35%

-24%
-34%

-48%

4 % MgSO4
+ agropol

-50%
6 % MgSO4
Käsittelyt

4 % MgSO4
+ urea

-62%
6,4 % BioMagnesium 50

1,3 % Magtrac

Laadukkaita ja näyttäviä joulukuusia
”Tilallamme joulukuusia istutetaan noin yhdelle hehtaarille joka
vuosi. Jätämme taimien väliin hieman enemmän tilaa, jotta kuusemme voivat kasvaa leveyssuunnassa. Siksi meidän ei tarvitse
hakata kuusia jatkuvasti, ja niistä tulee upeita.
Ryhdyimme käyttämään BioNutrian tuotteita syksyllä 2016, ja
olemme käyttäneet niitä siitä lähtien. Käytämme BioCrop OptiXL-,
BioMangan 170 NSP-, Bio NS 15-2- ja BioMagnesium 50 -tuottei
ta, sekä ammoniumsulfaattia. Lisäksi noudatamme BioNutrian
antamia suosituksia.
Käytämme keväisin ja syksyisin granulaatteja. Lisäksi annamme
nestemäistä lannoitusta heinäkuussa. Silloin kuuset pääsevät
”suihkuun” 2–3 kertaa. Lannoitamme syyskuussa tarvittaessa
2–3 kertaa, mutta tällöin vain myyntivalmiita viljelmiä.
Kuusiemme on tarkoitus säilyttää värinsä vuoden ympäri. Menetettyä väriä on vaikea saada niihin takaisin. Mutta jos väri
alkaa hävitä vähitellen, kuusiin palautuu väri 5–7 päivän kuluessa BioNutrian Bio NS 15-2 -värilannoitteella. Se on erittäin teho
kasta!
Kun ryhdyimme käyttämään ammoniumsulfaattia, olemme voineet vähentää glyfosaatin käyttöä runsaasti. Kun siihen lisätään
ammoniumsulfaattia, se muuttuu laajakirjoisemmaksi. Näillä ajokerroilla ruisku suojataan, jotta puut eivät vahingoitu”, kertoo Susanne.
”BioNutrian sivustosta on runsaasti hyötyä. Löydämme sieltä
kaikkien tuotteiden hinnat nopeasti. On kätevää, että voimme ennakkotilata kaiken tarvitsemamme tietyksi päiväksi. Tuotteiden
hinnat ovat kohtuulliset niiden tarjoamaan hyötyyn nähden.
Lisäksi on mukavaa saada jo puoli lavallista ilman toimituskuluja.”
Susanne ja Lars Hansen, Lyngholmgaard, Blære
Lars aloitti vuonna 1994 joulukuusien kasvatuksen 4–5 hehtaarilla harrastusluontoisesti. Vuodesta 2005 alkaen tilalla on kasvatettu joulukuusia 11,5 hehtaarilla viivasuorissa riveissä. Sato
korjataan 10 vuoden kuluttua. Kuuset myydään lähinnä ulkomaille, mutta joulukuussa Susanne
ja Lars myyvät pienen määrän kuusia kaada itse -periaatteella paikallisten koululaisten avulla.
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Tilaaminen, myyminen ja neuvominen
Hyvät neuvot eivät maksa mitään. Olemme aina valmiita neuvomaan. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi
ottaa yhteyttä meihin. Tilaa soittamalla meille tai lähetä tilauksesi sähköpostitse. Löydät tarvitsemasi tuotteet – juuri oikeaan hintaan.

Juhani Koski

Laila Andersen

Myynti ja neuvonta

Myynti ja neuvonta

050 5708 572

+45 4012 9086

Tuotanto

Varasto

BioNutria Danmark ApS
Glagården, Glava Glasbruk
671 97 Glava, Ruotsi

BioNutria Danmark ApS
Europavej 6,
8990 Fårup, Tanska

BioNutria Danmark ApS
Mirabellevej 1, Hal L
8930 Randers NØ, Tanska

Sähköpostiosoite:
bio@bionutria.dk

Sähköpostiosoite:
bio@bionutria.dk
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Hallinto

Emme vastaa painovirheistä.

Sähköposti: laila@bionutria.dk

Sähköposti: juhani.koski@anp.fi

bionutria.dk

