
Produktnavn
NutribioN®

PRODUKTTYPE
KVÆLSTOFFIKSERENDE BAKTERIE 
Vandopløselig gødning

SAMMENSÆTNING
Azotobacter salinestris stamme CECT 9690. 1 × 107 CFU/g 

GÆLDENDE LOVGRUNDLAG OG REGISTRERINGSNUMMER
Bekendtgørelse nr. 862 af den 27. august 2008 om gødning og 
jordforbedringsmidler m.v.
Produkt nummer: LC27

INDHOLD OG PRODUKTETS FYSISKE FORM
Nettoindhold: 250 g
WP (Wettable Powder)
Lot-nummer, fremstillingsdato og holdbarhedsdato: se emballagen.

INFORMATION OM PRODUCENT OG SÆLGER
Distributør: 
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark
Tel: +45 32 87 11 00

Fremstillet af: 
CERES BIOTICS TECH, S.L.
Mar Tirreno 8, Naves C27-C29, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, Spanien
www.ceresbiotics.com
tlf.:  +34 919 20 35 49 Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME

the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company



ANDEN INFORMATION
LÆS DENNE ETIKET GRUNDIGT INDEN ANVENDELSE AF PRODUKTET

BESKRIVELSE
NutribioN er en biostimulant af biologisk oprindelse baseret på den endofytiske kvælstoffikserende bakterie Azotobacter 
salinestris stamme CECT 9690. NutribioN er karakteriseret ved sin evne til at fiksere atmosfærisk kvælstof, og kan 
derfor sikre vækst, udbytte og kvalitet af afgrøderne, selv under betingelser, der fremkalder stress hos planten. 

DOSERING OG ANVENDELSESOMRÅDE
NutribioN kan anvendes i landbrugsafgrøder, i havebrug og på træagtige afgrøder. 

Afgrøde Anvendt mængde Anvendelse
Landbrugsafgrøder 50 g/ha ved en enkelt anvendelse Fra fremspiring indtil en måned før høst.

Vandmængde: 150-300l/ha.
Grøntsagsafgrøder 
(friland)

50 g/ha ved en enkelt anvendelse eller 
op til 4 anvendelser med maksimalt 
200 g/ha i en afgrødecyklus afhængigt 
af varigheden af afgrødecyklussen

Fra  fremspring/ plantning indtil en måned 
før høst
Vandmængde: 150-400 l/ha.

Grøntsagsafgrøder 
(Væksthus)

50 g/ha ved en enkelt anvendelse eller 
op til 4 anvendelser med maksimalt 
200 g/ha i en afgrødecyklus afhængigt 
af varigheden af afgrødecyklussen.

Fra plantning indtil starten på frugtmodningen
Vandmængde: 250 -1500 l/ha.

Frugtafgrøder 1-3 anvendelser x 50 g/ha. Fra starten af vækstperioden indtil starten på 
frugtmodningen, eller indtil en måned før høst 
for forskudte høstafgrøder. 
Vandmængde: 500 -1000 l/ha.

Træagtige flerårige 
afgrøder

1 – 3 anvendelser x 50 g/ha Fra starten af vækstperioden indtil starten på 
frugtmodningen, eller indtil en måned før høst 
for forskudte høstafgrøder.
Vandmængde: 500-1000 l/ha.

NutribioN er blandbar med størstedelen af de gødninger og plantebeskyttelsesprodukter, der normalt 
anvendes. For mere information, kontakt Syngenta Nordics. 

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSSÆTNINGER
Sikkerhedsanbefalinger:
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke pulver.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
Må ikke indtages. I tilfælde af kontakt med øjnene og/eller slimhinderne, vaskes det berørte område med rigeligt vand. 
Indeholder mikroorganismer. Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering. Brugen af åndedrætsværn 
(engangs-åndedrætsværn eller filtrerende maske, mindst EN 149FFP3 eller tilsvarende) anbefales ved den 
manuelle forberedelse eller anvendelse af produktet. 

ADVARSLER
Bortskaf ikke beholderen i miljøet. Undgå kontakt med hud og øjne. Overskrid ikke de anbefalede 
doseringsmængder. Påfør med passende sundhedsmæssige forholdsregler og overhold sikkerhedspraksis. 
Brug passende personlige værnemidler og vask hænderne efter brug af produktet. 
Produktet er stabilt under de anbefalede instruktioner for lagring og bortskaffelse. Opbevar beholdere tæt 
lukket og produktet i de oprindelige beholdere på et frisk og velventileret sted med temperaturer på mellem 5⁰ 
og 35⁰ C, når de ikke er i brug. Undgå direkte sollys og andre varmekilder. Produktet er ikke brændbart. 

Producenten garanterer sammensætningen, formuleringen og indholdet af produktet, og brugeren vil være 
ansvarlig for skader, der er opstået som følge af helt eller delvist manglende overholdelse af etikettens 
instruktioner.   

Miljøbeskyttelse
FORUREN IKKE vandløb eller vådområder med dette produkt eller med tom emballage.
FORUREN IKKE vandløb eller vådområder ved rensning af udstyr eller ved bortskaffelse af rense- og skyllevand 
til udstyret.


