Uovertruffen kvalitet
Flydende gødninger i uovertruffen kvalitet
Flydende makro- og mikronæringsstoffer samt sporstoffer
Spar penge - køb direkte fra producenten

Uanset hvilke gødninger vi producerer, går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Ved at anvende de fineste råvarer, ofte teknisk rene kvaliteter, kan vi formulere de bedste produkter. Vores ultimative krav til os selv, om altid at
levere den bedste kvalitet, har bragt os langt inden for golfens verden, hvor vores navn i dag er synonymt med
den højeste kvalitet.
Vi tilbyder følgende produkttyper:
Enhver type af flydende makronæringsstoffer, mikronæringsstoffer og sporstoffer – som for eksempel...
• Flydende mangan i forskellige formuleringer
• Flydende kobber, bor, molybdæn etc.
• Flydende ammoniumsulfat – additiv til Round Up
• Proteingødning – f.eks. flydende Bio NS 15-2 gødning
• Startgødning – f.eks. en flydende NPS gødning
Emballage:
Gødningerne leveres i følgende emballage: 10 l. dunke, 20 l. dunke, 1000 l. containere og tankvogn.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden, giver i sagens natur gode
muligheder for, at kunden kan spare penge samtidigt med, at producenten kan øge indtjeningen.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Vi formulerer
ser
en gødning, som pas
til dine ønsker
og afgrødens behov

Din egen gødning
Vi giver landmanden og planteavlskonsulenten muligheder,
som I aldrig har haft før!
I samarbejde skaber vi den optimale løsning...

Din egen gødning...
Vi giver planteavlskonsulenten og landmanden muligheder, som I aldrig har haft før. Vi tilbyder at formulere
gødning, som passer til netop dine ønsker og behov – kun kemien sætter grænser. Det giver dig de bedste muligheder for en både økonomisk og miljømæssig, optimal løsning.
Vi ser derfor frem til et tæt samarbejde mellem
landmanden, planteavlskonsulenten og os som producenten...

Landmanden

Den
optimale
løsning
Planteavlskonsulenten

BioNutria
Danmark ApS

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Emballage
Gødningerne bliver distribueret ud til kunden
i 10 l. dunke, 20 l. dunke og 1000 l. containere

Helpalle
En helpalle består af 88x10 l dunke, alternativt 36x20 l dunke.
Vi kan sammensætte pallen af forskellige produkter - helt efter kundens ønske og behov.
Halvpalle
En halvpalle består af 44x10 l dunke, alternativt 18x20 l dunke.
Pallen kan, som helpallen, sammensættes af forskellige produkter – igen helt efter kundens ønske og behov.
1000 l containere – når det skal være helt billigt
Denne emballage er langt den billigste emballagetype, og vi tilbyder at fylde en container med mellem 500 og
1000 l – afhængig af ønske og behov, naturligvis.
Konklusion:
Som det fremgår af ovenstående, tilbyder vi de mest fleksible distributionsløsninger man kan forestille sig, og
dermed lever distributionen op til det samlede gødningskoncepts næsten ekstreme fleksibilitet.
Bestilling:
Planlægning er af afgørende betydning for os. Jo før vi ved, hvad der skal leveres til forårs- eller efterårssæsonen,
des bedre kan vi optimere indkøbene. Vi opfordrer derfor alle vore kunder til at bestille snarest – der er mange
penge at spare.
Ring eller mail til en af nedenstående kontaktpersoner. Vi er sikre på, at du vil blive glædeligt overrasket over alt
det, vi kan tilbyde. Vælg os når kvalitet, pris, fleksibilitet og tryghed er vigtige parametre.
Jens Peter Lilholt
Telefon +45 40 37 90 86
E-mail: jp@bionutria.dk

Bjørn Boeskov
Telefon +45 40 12 90 86
E-mail: bb@bionutria.dk

Ove Andersen
Telefon +45 20 43 90 87
E-mail: bio@bionutria.dk

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Har du problemer
med hårdt vand?
1 l. BioCrop Opti /100
l.
vand løser probleme
t.

Gødningen
Sprede – Kl indeholder
som optim æbemiddel
er
og effekten er optagelsen
af de
næringssto tilførte
ffer.

BioCrop Opti
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning,
som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioCrop Opti
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Derudover indeholder BioCrop Opti en mindre mængde kvælstof (N) og kalium (K). - Se
venligst deklarationen.
Anvendelse
BioCrop Opti, anvendes i alle afgrøder som en forebyggende behandling mod næringsstofmangel. Er der mistanke om eller erfaring for manganmangel i planterne kan effekten mod manganmangel forstærkes ved at tilføre
yderligere mangan. Vi anbefaler blanding med en valgfri mængde BioMangan 180 NS +S eller BioMangan 150
NS + Mg. Alternativt kan BioCrop Opti blandes med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os
ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider.
Dosering:
Vejledende doseres 5,0 l/ha. Mængden kan varieres efter behov. BioCrop Opti udbringes i en vilkårlig vandmængde. Da produktet optages gennem bladene er det en fordel med et godt plantedække.
Håndtering og opbevaring
BioCrop Opti, skal opbevares frostfri og opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal an
vendes gummihandsker og ansigtsskærm.
Vægtprocent
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Vf 1,21 - pH. 3,06

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Har du problemer
med hårdt vand?
1 l. BioCrop OptiXL /100
l.
vand løser probleme
t.

r
Gødningen indeholde
Sprede – Klæbemiddel
lsen
som optimerer optage
rte
og effekten af de tilfø
næringsstoffer.

BioCrop OptiXL
Specialformulering med et meget højt indhold af Mangan, Magnesium og Svovl.
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning,
som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioCropXL
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Derudover indeholder BioCropXL en mindre mængde kvælstof (N) og kalium (K). – Se venligst
deklarationen.
Anvendelse:
BioCropXL, anvendes i alle afgrøder som en forebyggende behandling mod næringsstofmangel. Er der mistanke
om eller erfaring for manganmangel i planterne kan effekten mod manganmangel forstærkes ved at tilføre yderligere mangan. Vi anbefaler blanding med en valgfri mængde BioMangan 180 NS +S eller BioMangan 150 NS +
Mg. Alternativt kan BioCropXL blandes med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi ikke påtager os ansvar for
blanding med andre gødninger eller med pesticider.
Dosering:
Vejledende doseres 5-15 l/ha. Mængden kan varieres efter behov. BioCropXL – til kartofler udbringes i en vilkårlig
vandmængde. Da produktet optages gennem bladene er det en fordel med et godt plantedække.
Håndtering og opbevaring
BioCropXL, skal opbevares frostfri og opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering
Vægtprocent
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Gram pr. liter
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Vf 1,30 - pH. 2,69

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Har du problemer
med hårdt vand?
1 l. BioCrop Opti /100
l.
vand løser probleme
t.

r
Gødningen indeholde
Sprede – Klæbemiddel
lsen
som optimerer optage
rte
og effekten af de tilfø
næringsstoffer.

BioCrop Møldrup
SPECIALFORMULERING TIL KARTOFLER
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning,
som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioCrop Møldrup - til kartofler
En færdigformuleret, højkvalitets næringsstofopløsning som indeholder samtlige essentielle mikronæringsstoffer og sporstoffer. Derudover indeholder BioCrop Møldrup en mindre mængde kvælstof (N) og kalium (K). - Se
venligst deklarationen.
Anvendelse:
BioCrop Møldrup, anvendes i alle afgrøder som en forebyggende behandling mod næringsstofmangel. Er der
mistanke om eller erfaring for manganmangel i planterne kan effekten mod manganmangel forstærkes ved at
tilføre yderligere mangan. Vi anbefaler blanding med en valgfri mængde BioMangan 180 NS +S eller BioMangan
150 NS + Mg. Alternativt kan BioCrop Møldrup blandes med mangansulfat. Vi gør opmærksom på, at vi ikke
påtager os ansvar for blanding med andre gødninger eller med pesticider.
Dosering:
Vejledende doseres 5-15 l/ha. Mængden kan varieres efter behov. BioCrop Møldrup - til kartofler udbringes i en
vilkårlig vandmængde. Da produktet optages gennem bladene er det en fordel med et godt plantedække.
Håndtering og opbevaring
BioCrop Møldrup, skal opbevares frostfri og opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal
anvendes gummihandsker og ansigtsskærm.
Vægtprocent
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Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
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BioMangan 180 NS
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning.
Indeholder derudover kvælstof og svovl.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioMangan 180 NS
Er fremstillet af de absolut bedste råvarer og er tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og dermed forbedre
effekten af de tilførte næringsstoffer. BioMangan 180 NS kan blandes med de fleste pesticider. Inden blanding
med ét eller flere pesticider anbefales det, at lave en mindre prøveblanding. BioNutria Danmark påtager sig intet
ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for kvaliteten og indholdet af BioMangan 180 NS.
Dosering:
BioMangan 180 NS anvendes efter behov. Vejledende anvendes 1-3 l/ha.
Behandlingen gentages om nødvendigt.
Udbringning:
BioMangan 180 NS udbringes i en vandmængde på 100-200 l/ha. Da produktet optages gennem bladene er det
en fordel med et godt plantedække.
Analyse:
Vandopløseligt mangan:
Vandopløseligt kvælstof:
Vandopløseligt svovl:

12,5 % 180 g/l.
1,7 %
7,3 %

Håndtering og opbevaring
BioMangan 180 NS, skal opbevares frostfrit og opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal
anvendes gummihandsker og ansigtsskærm.
BioMangan 180 NS er fremstillet af BioNutria Danmark ApS

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
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BioMangan 150 NS
MED MAGNESIUM
En færdigformuleret højkvalitets manganopløsning med magnesium.
Indeholder derudover kvælstof og svovl.
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioMangan 150 NS med magnesium
Er fremstillet af de absolut bedste råvarer og er tilsat amidkvælstof for at øge optagelsen og dermed forbedre
effekten af de tilførte næringsstoffer. BioMangan 150 NS med magnesium kan blandes med de fleste pesticider.
Inden blanding med ét eller flere pesticider anbefales det, at lave en mindre prøveblanding. BioNutria Danmark
påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for kvaliteten og indholdet af BioMangan 150 NS med magnesium.
Dosering:
BioMangan 150 NS med magnesium, anvendes efter behov. Vejledende anvendes 1-3 l/ha. Behandlingen gentages om nødvendigt.
Udbringning:
BioMangan 150 NS med magnesium, udbringes i en vandmængde på 100-200 l/ha. Da produktet optages gennem bladene er det en fordel med et godt plantedække.
Analyse:
Vandopløseligt mangan:
Vandopløseligt magnesium:
Vandopløseligt kvælstof:
Vandopløseligt svovl:

10,5 % 150 g/l
1,4 % MgO
1,7 %
7,3 %

Håndtering og opbevaring
BioMangan 150 NS, med magnesium, skal opbevares frostfrit og opbevares utilgængeligt for børn.
Ved håndtering skal anvendes gummihandsker og ansigtsskærm.
BioMangan 150 NS med magnesium er fremstillet af BioNutria Danmark ApS

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!
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BioBor 150

BioBor 150 er en flydende boropløsning,
som er beregnet til alle afgrøder.
Gødningen er kendetegnet ved sit høje indhold af bor (B).
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

BioBor 150
BioBor 150 kan, med stor fordel blandes med BioCrop Opti, BioMangan 180 NS og BioMangan 150 NS med
magnesium. Dermed er det muligt at udbringe både bor og mangan samt, hvis det ønskes, øvrige mikronæringsstoffer og sporstoffer i samme sprøjtning.
Dosering
BioBor 150 g/l anvendes efter behov. Vejledende anvendes 1-3 l/ha.
Udbringning
BioBor 150 udbringes i en væskemængde på 100-200 l/ha.
Analyse
Vandopløseligt B
ph værdi
Vf

150 g/l
8,10
1,36

Håndtering og opbevaring
BioBor 150 skal opbevares frostfri og opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal anvendes
gummihandsker og ansigtsskærm.

Har du problemer med hårdt vand?
Udbringer du flydende Bor, flydende Mangan evt. i kombination med alle andre flydende mikronærings- og sporstoffer?

Så har vi Den intelligente løsning – der klarer jobbet i én og samme arbejdsgang!
Flydende BioBor + BioMangan 180 + BioCrop Opti
udbragt i én og samme arbejdsgang
= MINDRE ARBEJDE OG DET BEDSTE ØKONOMISKE NETTOMERUDBYTTE

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Du får
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HAR DU RAPS ELLER ROER?
Udbringer du flydende Bor, flydende Mangan evt. i kombination
med alle andre flydende mikronærings- og sporstoffer?
Har du problemer med hårdt vand?

Så har vi Den intelligente løsning
– der klarer jobbet i én og samme arbejdsgang!
Flydende BioBor + BioMangan 180 + BioCrop Opti
udbragt i én og samme arbejdsgang
= MINDRE ARBEJDE OG DET BEDSTE ØKONOMISKE NETTOMERUDBYTTE

Med vores flydende BioBor, som indeholder 150 g Bor/liter + BioMangan 180 + vores superprodukt BioCrop Opti
udbragt i én og samme arbejdsgang får du en perfekt og arbejdsbesparende løsning på opgaven, som sikrer dig
det bedste økonomiske nettomerudbytte.
Emballagen er 10 liters dunke eller, hvis det skal være rigtig billigt i 1000 liters container. Vi anbefaler at du, sammen med din planteavlskonsulent fastlægger dit behov. Derefter sammensætter vi, i fællesskab, den økonomisk
bedste løsning. Vi tilstræber altid løsninger som er ”BÅDE OG” – og ikke ”enten/eller”. Køb direkte ved producenten og få Danmarks billigste kvalitetsmikronærings- og sporstoffer i uovertruffen kvalitet.
PS: Bruger du Round-Up? - Ja, så har vi flere plusser til din konto
Skal du sprøjte med Round-Up og sikrer du effekten med flydende ammoniumsulfat, kan du ved os få Danmarks
billigste ammoniumsulfat. Emballagen er 20 liters dunke eller, hvis det skal være rigtigt billigt, i 1000 liters container.

Ring og få et godt tilbud!
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Ammoniumsulfat
Additiv til anvendelse
sammen med glyphosatprodukter
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

Brugsanvisning:
Ammoniumsulfatopløsningen er et flydende additiv, som anvendes sammen med glyphosatprodukter.
Dosering:
Der anvendes 4 liter Ammoniumsulfatopløsning / ha. Under gunstige forhold kan mængden reduceres til
2 liter / ha.
Vandmængde:
Følg anvisning på glyphosatproduktets etikette.
Opbevaring:
Ammoniumsulfat skal opbevares frostfrit.
Tom emballage:
Skylles med vand, hvorefter skyllevandet hældes i sprøjten og udsprøjtes.
Analyse:
39% Ammoniumsulfatopløsning (NH4)2SO4
Total N: 8,2%. Total S: 9.3%

Bruger du Round-Up?
- Ja, så har vi flere plusser til din konto

Skal du sprøjte med Round-Up, sikrer du effekten med flydende ammoniumsulfat.
Hos BioNutria får du Danmarks billigste ammoniumsulfat. Emballagen er 20 liters dunke eller,
hvis det skal være rigtigt billigt, i 1000 liters container.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Optimeret
sammensætning som
sikrer den bedste optage
lse
af de tilførte næringssto
ffer
samt den mindste risik
o
for tab af kvælstof.

Bio NS 15-2
Er en flydende pH optimeret bladgødning
Win/win...
Et direkte salg, hvor der ikke er et fordyrende led mellem producenten og slutkunden,
giver i sagens natur gode muligheder for, at kunden kan spare penge.

Bio Ns 15-2
Er en flydende bladgødning, som er pH optimeret for at undgå N fordampning. Gødningen indeholder kvælstoftyper, som giver en hurtig og sikker optagelse af de tilførte næringsstoffer samtidigt med, at formuleringen giver
lavest mulig risiko for svidning af afgrøden/kulturen.
Anvendelse:
Gødningen, udbringes i blanding med vand. Afhængig af N behov kan gødskningen gentages. Brugeren skal
være opmærksom på, at jo højere kvælstofmængde der udbringes/behandling des større er risikoen for svidninger. BioNutria Danmark påtager sig intet ansvar for effekten af blandinger, men garanterer alene for kvaliteten
af Bio NS 15-2.
Opbevaring:
Bio NS 15-2 skal opbevares utilgængeligt for børn. Ved håndtering skal anvendes gummihandsker og ansigts
skærm.
Dosering:
Vejledende doseres 50 kg = 44 l/ha. i en væskemængde på 100-200 l./ha.
Analyse: Vf: 1,14. pH: 5,94
Vægtprocent
Total N
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15,00
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2,10

0,00

0,00

0,09

2,40
Vf 1,14 - pH. 5,94

Gram pr. liter
Total N
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171,00

147,06

23,94

0,00

0,00

1,03

27,36
Vf 1,14 - pH. 5,94

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

SUPER TILBUD!
12% RABAT
ved bestilling inden den 31. oktober 2013*

SERVICETILBUD
TIL DIG!
For at sikre vore kunder den bedst mulige service og de rigtige produkter – til den rigtige pris vil vi
gerne møde både nuværende og potentielt kommende kunder.

Vi vil meget gerne komme hjem til den enkelte landmand, eller endnu bedre
en ERFA gruppe, for at fortælle om de mange muligheder vore produkter og
virksomhed tilbyder den enkelte landmand. Vi anbefaler, hvis det er muligt,
at jeres planteavlskonsulent deltager på mødet.
Er du/I interesseret i et møde skal I blot kontakte os på
tlf. +45 20 43 90 87 eller e-mail bio@bionutria.dk og fortælle hvornår det passer ind i jeres skema.

Planteavlskonsulenten

Landmanden

Den
optimale
løsning
BioNutria
Danmark ApS

SPAR
PENGE!
Planlægning er vigtig og giver store muligheder for at spare penge.
Vi ønsker at levere de bedste produkter til den lavest mulige pris – samtidigt med, at vi har en tilfredsstillende
indtjening (Win/Win) derfor kører vi dette super tilbud! Du kan hjælpe dig selv ved at bestille snarest.

RING
OG HØR
NÆRMERE7
08

+45 2043 9

* Tilbuddet er gældende for følgende produkter:
BioMangan 180, BioMangan 150, BioCrop Opti, BioCrop XL og BioCrop Møldrup. Med levering i efteråret 2013 eller foråret 2014 og betaling senest den 15.
november 2013.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

Visti Møller

Gl. Buurholt Hovedgård

Klar til
at rykke
ud...

Med 7 mobile såsædsfabrikker til korn og 1 til raps er Visti Møller
og den øvrige stab klar til sæsonen
Siden 1991 er virksomheden bygget op af Visti Møller selv og hans dygtige medarbejdere. Det har fra starten
været en klar målsætning at levere en meget bedre kvalitet – til en mindre pris. Når vi fra Gl. Buurholt Hovedgaard
laver kvalitetssåsæd direkte ude på gården - af landmandens eget korn, anvender (coater) vi ofte næringstoffer
på den færdige såsæd. Det gør vi til de professionelle landmænd, der vil være helt sikker på planten får optimal
tilgang til næringstofferne fra starten. Vi har naturligvis valgt at bruge BioNutria - fordi de har den bedste
kvalitet og fordi det giver trykhed at handle med producenten!

Kontakt Gl. Buurholt Hovedgård på tlf. 96 45 91 99 eller på www.buurholt.dk

BioNutria - et naturligt valg...
Vi producerer samtlige makro-, mikronæringsstoffer og sporstoffer.
BioCrop Opti, som er vores absolutte topprodukt indeholder
Svovl (S), kobber (Cu) og mangan (Mn), plantenæringsstoffer,
som har en kendt svampehæmmende effekt.
Produktet løser eventuelle problemer med hårdt vand.
Derudover producerer vi BioMangan 180 NS, BioMangan 150 NS, BioBor
og Ammoniumsulfat - et additiv til Round Up
Uovertruffen kvalitet · Direkte salg til landmanden · Laveste priser
Hvis du, mod forventning, ikke finder et produkt i vores standardprogram,
der passer til dine ønsker og afgrødens behov - kan vi producere
DIN HELT EGEN GØDNING - endda helt ned til 1.000 liter
Du

- den intelligente løsning til landmanden!

får
”BÅDE OG”
Regnestykket
er enkelt...

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

BioNutria Danmark ApS
Administration
Glagården, Glava Glasbruk
67020 Glava · Sverige
Produktion
Europavej 6 · 8990 Fårup · Danmark
Salg:
Jens Peter Lilholt · Telefon +45 40 37 90 86
E-mail: jp@bionutria.dk
Salg og rådgivning:
Bjørn Boeskov · Telefon +45 40 12 90 86
E-mail: bb@bionutria.dk

degngrafisk.dk

Ove Andersen · Telefon +45 20 43 90 87
E-mail: bio@bionutria.dk

www.bionutria.dk

