
Blanding av mikronæringsstoffer i en 
form som lett kan tas opp for planter. 
Jern er bundet med  DTPA og 
EDDHSA, mangan med EDTA.

Micro +

Micro + er en blanding av mikronæringsstoffer som brukes i vanningsvann i drivhus og utendørs.  
Kan også brukes som bladgjødsel for utendørs avlinger og som en grunngjødsel for 
jord- / torvindustrien.

Visse næringsstoffer trengs i mindre konsentrasjoner for 
at en plante skal kunne vokse, utvikle og reprodusere seg. 
Slike grunnstoffer er jern, klorid, kopper, mangan, sink, 
molybden, nikkel og bor. I større konsentrasjoner er de 
giftig for plantene. Jern må ofte tilføres i større mengder 
fordi ved høy pH i jorda og oksygen tilstede i atmosfæren 
danner treverdig jern tungtløselig jernhydroksyder som er 
lite tilgjengelig for plantene. Mikronæringsstoffer kelate-
res for å forbli stabile i næringsløsninger innenfor et ak-
septabelt pH-område. Produktet er stabilt ved pH 3,0-7,5. 
Ved høyere eller lavere pH-verdier kan mikronæringsstof-
fene presipitere og bli utilgjengelige for planten.  
Micro + kan også brukes som bladgjødsel for utendørs 
avlinger og som en grunngjødsel for jord- / torvindustrien. 

Mikronæringsstoffer er en del av mineralnæringen hos 
planter.  Slike grunnstoffer og mikronæringsstoffer er jern, 
klorid, kobber, mangan, sink, molybden, nikkel og bor. 

Jern må ofte tilføres i større mengder fordi ved høy pH i 
jorda og oksygen tilstede i atmosfæren danner treverdig 
jern, og tungtløselig jernhydroksyder som er lite tilgjenge-
lig for plantene.

Høye konsentrasjoner av mikronæringsstoffer kan virke 
giftig på plantene.
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Jern
Mangan
Sink
Bor
Kobber
Molybden

20 g / l
10 g / l

2,9 g / l
4 g / l

0,52 g / l
0,75 g / l

Normal dosering: 0,1 l / 1000 l van-
ningsvann eller 1 l / 100 l stamoppløs-
ning. Maks dose: 0,3 l / 1000 l i kortere 
perioder. Friland bladgjødsel: 20 l / ha, 
gjenta etter behov.

Analyse Innhold Anbefaling

20 l /1000 l


