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PROTEM
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BIORG K
3-0,2-7

BIORG N
7-2-1

AKTIV K Bio Active

MINERALGJØDSEL

GJØDSEL SOM KAN BRUKES I ØKOLOGISK LANDBRUK
Grønn Gjødsel springer ut av norsk fjørfeproduksjon, og vi 
er forsatt en aktiv kyllingprodusent.
Året 1985 ble oppstarten for produksjon av pelletert 
organisk gjødsel basert på råvarer fra fjørfeproduksjonen. 
Siden den gang har virksomheten utviklet seg til det som i 
dag kalles Grønn Gjødsel AS. 
Naturgjødselen/hønsegjødselen blir pelletert i eget 
fabrikklokale i Rakkestad.

Vi har kunder over hele Norge, både innenfor 
konvensjonelt og økologisk landbruk, ferdigplen, 
golfbaner og utsalg ved hagesentre.
Vi etterstreber hele tiden å tilfredsstille kundens ønske om 
gjødseltype, emballasje og kvalitet. Som kornprodusent 
benytter vi oss av våre egne gjødselprodukter. 
Vi kan derfor garantere at våre produkter er svært effektive 
og gir optimal og frodig vekst!
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ORGANISK GJØDSEL

5-3-2
Grønn 5

8-4-2
Grønn 8

8-3-5
Grønn 8K

16-1-0
AP301

11-3-2
Grønn 11

14-2-1
Grønn 14



Korn
Gress og eng
Grønnsaker

50 - 100 kg/daa 
50 - 80 kg/daa 
50 - 100 kg/daa 

Nedmoldes ved såing.  2 gangs gjødsling ved 
strekning av kornplanter.  Gjødselen løser seg 
fort opp ved 2 gangs gjødsling i gress/eng. Gjerne 
gjødsling etter første slåtten. 

Kompostert og hygienisert:
Kylling-hønse gjødsel
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg. 

5-3-2
Grønn 5

Grønn 5 er vår originale organiske gjødsel, pelletert og tilpasset og kan brukes i økologisk dyrking. 
Grønn 5 er laget av hygienisert kyllinggjødsel og inneholder 2,7 % kalsium samt alle de 
essensielle plantenæringsstoffene. Grønn 5 er for mange blitt en standard gjødsel.

Eksklusiv: Grønn 5 er produsert av  behandlet kylling 
gjødsel som gir den fantastiske egenskaper.
Homogenisert: Ingrediensene i Grønn 5 er jevnt blandet, 
noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn 
distribusjon av alle næringsstoffer.
Hygienisert og kompostert: Råvarene er kompostert ved 
høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Grønn 5 er pelletert i størrelsen 4-5 mm. 
Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett 
tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene 
tilgang på næringsstoffer gjennom vekstsesongen.
Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er til-
gjengelig på det norske markedet.

Grønn 5 (5-3-2) er en allsidig organisk gjødsel

Grønn 5 er produsert av 100% organiske råvarer

Grønn 5 inneholder 0,4% magnesium

Egner seg  til dypgjødsling

Egner seg til overgjødsling av etablert bestand

Det er ingen oppholdsfrist
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Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

5 %
3 %
2 %

2,7 %
0,4 %
0,5 %

27 ppm
379 ppm
402 ppm

69 ppm
341 ppm
291 ppm

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/600 kg

Avling Dosering Metode



Korn 
Gress og eng
Grønnsaker

50 - 100 kg/daa 
50 - 80 kg/daa 
50 - 100 kg/daa 

Nedmoldes ved såing.  2 gangs gjødsling ved 
strekning av kornplanter.  Gjødselen løser seg 
fort opp ved 2 gangs gjødsling i gress/eng. Gjerne 
gjødsling etter første slåtten. 

Kompostert og hygienisert:
Kyillinggjødsel
Proteinmel
Hektolitervekt: 0,75 kg

8-4-2
Grønn 8

Grønn 8 er en allsidig organisk gjødsel, pelletert og tilpasset og kan brukes i økologisk dyrking. 
Grønn 8 er laget av hygienisert kyllinggjødsel og proteinmel. Den inneholder mye kalsium 
og de essensielle plantenæringsstoffene. Grønn 8 er vår originale organiske gjødsel.

Effektiv: Grønn 8 er basert på kyllinggjødsel og 
proteinmel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som 
sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning 
gjennom vekstsesongen.
Hygienisert og kompostert: Råvarene er kompostert ved 
høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved 
nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som 
er tilgjengelig i markedet.

Grønn 8 (8-4-2) er en allsidig organisk gjødsel med lavt 
innhold av kalium

Egner seg til jord med høy pH

Godt egnet til dypgjødsling

Godt egnet til overgjødsling av etablert bestand

Til overgjødsling anbefales også øko 11 og øko 14

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før 
høsting eller beiting

www. gronngjodsel.no      post@gronngjodsel.no +47 92 48 50 00

Nitrogen (N) 
Fosfor (P) 
Kalium (K) 
Kalsium (Ca) 
Magnesium (Mg) 
Svovel (S)
Bor (B) 
Mangan (Mn) 
Jern (Fe) 
Kobber (Cu) 
Sink (Zn) 
Silisium (Si)

7,5 %
4 %
2 %

7,6 % 
0,3 % 

0,4 % 1
6 ppm 

133 ppm 
414 ppm 
26 ppm 1

65 ppm 
178 ppm

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/600 kg

Avling Dosering Metode



Korn 
Gress og eng
Grønnsaker

50 - 100 kg/daa 
50 - 80 kg/daa 
50 - 100 kg/daa 

Nedmoldes ved såing.  2 gangs gjødsling ved 
strekning av kornplanter.  Gjødselen løser seg 
fort opp ved 2 gangs gjødsling i gress/eng. Gjerne 
gjødsling etter første slåtten. 

Kompostert og hygienisert
kyllinggjødsel 
SOP

Klorfri
Hektolitervekt: 75 kg.

8-3-5
Grønn 8K

Grønn 8K er en allsidig gjødsel for korn/belgvekster, beite og gras og kan brukes til økologisk 
dyrking. Laget av hygienisert kyllinggjødsel tilsatt SOP og inneholder 7,3 % kalsium, 2,9 svovel 
samt essensielle plantenæringsstoffer. Grønn 8K er vår mest solgte gjødsel.

Effektiv: Basert på kyllinggjødsel og SOP
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, noe som 
sikrer jevn mengde næring i hver pellet.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning 
gjennom vekstsesongen.
Hygienisert og kompostert: Råvarene er kompostert ved 
høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved 
nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som 
er tilgjengelig i markedet.

Nå med en enda mer lettløselig nitrogenkilde 

Egner seg meget godt til dypgjødsling

Beite og grasproduksjon: Egner seg meget godt til 
overgjødsling av etablert plantebestand

Korn og belgvekster: Til overgjødsling anbefales 
Grønn 11 (11-3-2) eller Grønn 14 (14-2-1) av etablert 
bestand

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før 
høsting eller beiting
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Nitrogen (N) 
Fosfor (P) 
Kalium (K) 
Kalsium (Ca) 
Magnesium (Mg) 
Svovel (S)
Bor (B) 
Mangan (Mn) 
Jern (Fe) 
Kobber (Cu) 
Sink (Zn) 
Silisium (Si)

7,5 %
3 %
5 %

7,3 % 
0,2 % 
2,9 %

14 ppm 
90 ppm 

499 ppm 
19 ppm 

120 ppm 
135 ppm

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/600 kg

Avling Dosering Metode



Korn 
Gress og eng
Grønnsaker

50 - 100 kg/daa 
50 - 80 kg/daa 
50 - 100 kg/daa 

Flott til delgjødsling og etter behov,  nedmoldes 
ved såing. 2 gangs gjødsling ved strekning av 
kornplanter. Løser seg fort opp ved 2 gangs 
gjødsling i gress/eng feks gjødsling etter første 
slåtten.

Hygienisert: 
 
Proteinmel
Klorfri

16-1-0
AP301

AP 301 er en gjødsel i pulverform og som har et høyt innhold av nitrogen og kan brukes til 
økologisk dyrking. Innholdet i gjødselen dekker plantens behov under utvikling.  
Produksjonsprosessen gjør at proteinkvaliteten opprettholdes.

Effektiv: Grønn AP 301 er produsert av proteinmel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som 
sikrer jevn mengde næring.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning 
gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er behandlet ved høy temperatur. 
Sikrer smittefri gjødsel.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som 
er tilgjengelig i markedet.
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Nitrogen (N)
Kalsium
Kadmium
Jern
Fosfor (P)

15,70 %
0,38 %
1,30 %

0,30 %
0,38 %

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/600 kg

Avling Dosering Metode



Korn 
Gress og eng
Grønnsaker

50 - 100 kg/daa 
50 - 80 kg/daa 
50 - 100 kg/daa 

Flott til delgjødsling og etter behovm,  nedmoldes 
ved såing. 2 gangs gjødsling ved strekning av  
kornplanter. Løser seg fort opp ved 2 gangs  
gjødsling i gress/eng feks gjødsling etter første 
slåtten.

Kompostert og hygienisert: 
Kylling-hønse gjødsel 
Proteinmel
SOP
Klorfri

Hektolitervekt: 75 kg.

11-3-2
Grønn 11

Grønn 11 er den originale organiske gjødselen laget av behandlet kyllinggjødsel og proteinmel og 
inneholder 4,8 % kalsium og essensielle plantenæringsstoffer. Grønn 11 er en av de raskest 
tilgjengelige nitrogenkildene og kan brukes i økologisk dyrking.

Effektiv: Basert på kyllinggjødsel og proteinmel.
Homogenisert: Ingrediensene i Grønn 11 er jevnt 
blandet, som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn 
distribusjon av alle næringsstoffer. 
Hygienisert og kompostert: Råvarene er kompostert ved 
høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Grønn 11 er pelletert i størrelsen 2-4 mm. 
Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjenge-
lig med vedvarende virkning. Dette gir plantene tilgang til 
næring gjennom vekstsesongen.
Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er 
tilgjengelig for økologisk dyrking.

Grønn 11 er en av de raskest tilgjengelige 
nitrogenkildene for økologiske dyrking.

Magnesium : 1,2%

Egner seg meget godt til dypgjødsling ved normal 
og høy pH i jorda

Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert 
plantebestand

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før 
høsting eller beiting
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Nitrogen (N) 
Fosfor (P) 
Kalium (K) 
Kalsium (Ca) 
Magnesium (Mg) 
Svovel (S)
Bor (B) 
Mangan (Mn) 
Jern (Fe) 
Kobber (Cu) 
Sink (Zn) 
Silisium (Si)

10,5 % 
2,8 %
1,9 %

4,8 %
1,2 %
0,1 %

12 ppm
 67 ppm 

1099 ppm 
17 ppm 

95 ppm 
111 ppm

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/600 kg

Avling Dosering Metode



Wigor S

MINERALGJØDSEL

EcoPlant

PolysulfatPatentkaliEcoPlant



Granulert svovelgjødsel av 
fritt svovel 90%
10% Bentonitt.

https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/BRIMSOL90-PICTURE-e1622010978111-1536x689.jpg

Brimsol 90 er en ren sulfatgjødsel som inneholder svovel og bentonitt leire. 
Svovel til stede er 90% i disse gjødselene og er den høyeste blant andre sulfaterte 
gjødselkategorier. Dette gjør Brimsol 90 mer effektiv når det gjelder å levere svovel til avlinger.

Fordeler med å bruke Brimsol 90 i forskjellige avlinger

* Påføringen av har betydelig innflytelse på vekst, avling, 
næringsopptak av oljefrøavlinger
* Økningen i svovelnivået resulterte i økningen i oljeinn-
hold og oljeutbytte av oljefrøavlinger
* Svovelpåføring på blomstringstidspunktet viste signifi-
kant effekt på ytelsen til oljefrøavlinger
* Øker jordens surhet eller lavere jord pH for alkalisk jord
* Øker nitrogenutnyttelsen, opptaket av fosfat og 
mikronæringsstoffer

* Motstå utvasking til den er omgjort til sulfatform
* Vekstraten til røttene forbedrer og sørger for at planten 
trekker ut maksimal mengde næringsstoffer fra jorden
* Øker oljeinnholdet i jordnøtter og andre oljefrø, forbe-
drer kvaliteten og mengden av pulser.
* Raps har et stort oljefrø, og dyrkes på mer enn 31 milli-
oner hektar over hele verden. Raps har en høy konsentra-
sjon av svovel i vevet og frøet og en spesielt høy etter-
spørsel etter svovel i forhold til avlingens potensiale.
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Fritt svovel
Bentonitt

90%
10%

Tilføres etter jordanalyser. Avhengig 
av avling og svoveltilgjengelighet i 
jorden, brukes gjødselen i doser fra 
10 til 45 kg S / ha, noe som gjør 11-50 
kg gjødsel per hektar. Gjødselen kan 
brukes alene eller i en blanding med 
annen granulert gjødsel.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

Brimsol er ganulert svovelgjødsel av 90 % ren svovel. 
I gjødsel, i tillegg til N, P, K næringsstoffer, er svovel det 
fjerde viktigste plante næringsstoffet. Svovel er en viktig 
komponent i syntesen av aminosyrer som kreves for å 
produsere proteiner. 

Svovel er også nødvendig for produksjon av klorofyll og 
bruk av fosfor og andre viktige næringsstoffer.

Brimsol kan brukes i økologisk produksjon.

25 kg/1250 kg



EcoPlant er en klorfri sammensatt 
mineralgjødsel av plante opprinnel-
se, anbefalt for økologisk jordbruk. 
Kalium er en aktiv basisk ingrediens 
som er 28–41% av den totale for-
bindelsen, og er inneholdt i form av 
karbonater og sulfater, lett 
absorberes av planter.

EcoPlant

EcoPlant er et klorfritt økologisk mineraltilskudd med stor kalkvirkning, og er derfor særlig 
velegnet for klorsensitive planter som potet, grønnsaker, frukt og bær. EcoPlant kan tilsettes i 
såmaskin eller mellom andre midler fra kultivator; til mais, solsikke, vinter og vårraps alene eller 
som en del av blandinger.

EcoPlant er en naturlig alkali (рН 10-12) med høye 
nøytraliseringsegenskaper som gjør at den kan redusere 
jordens surhet. Det gjør EcoPlant mest effektivt på sur 
jord. EcoPlant inneholder opptil 25% kalsiumkarbonat og 
magnesiumkarbonat (СаО, MgO), dvs. 1 tonn EcoPlant har 
en nøytraliseringsevne som tilsvarer 0,35 tonn kalk.

På toppen av kalium (К2О) inneholder EcoPlant fosfor 
4-6% (Р2О5), magnesium 8-12% (MgO), svovel 8-16% 
(SО4), kalsium 10-17% (СаО).
Derfor er det totale innholdet av viktige mineral
elementer i EcoPlant mer enn 70%, dvs. det høyeste blant 
granulert gjødsel som ammophos (64%) eller kaliumklorid 
(60%).
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Fosfor
Kalium
Svovel(sulfat)
Magnesium
Kalsium
Jern
Bor
Sink
Kobber
Mangan
Molybden
Kobolt

1,75 %
23,24 %

2,4 %
5,8 %

7 %
1000 ppm

300 ppm
30 ppm
60 ppm
60 ppm

2 ppm
2 ppm

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse,  konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå. 
Ecoplant er mest effektiv i de tidlige 
vekststadiene av grønnsaker, mais, 
solsikke, vinter og vårraps dersom 
den brukes under påføring før  
dyrking. 

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

Ved siden av viktige mineralelementer inneholder Eco-
Plant® også viktige sporstoffer: jern (Fe) - 1340 mg / kg, 
bor (B) - 1000 mg / kg, sink (Zn) - 900 mg / kg, kobber (Cu) 
- 240 mg / kg, mangan (Mn) - 150 mg / kg, krom (Cr) - 6,3 
mg / kg, molybden (Mo) - 1,5 mg / kg, kobolt (Co) - 0,37 
mg / kg. Det gir EcoPlant® en ekstra fordel mens du bruker 
slike avlinger som vinter- og vårrap, solsikke, mais, potet, 
grønnsaker som bruker store mengder sporstoffer.

Det er vitenskapelig bevist at bortsett fra produktivitets-
økning, ved bruk av EcoPlant®, resulterer det i økning i 
råvarer med tørrstoffinnhold: protein i kornavlinger, fett i 
oljebærende avlinger, karbohydrater i grønnsaker, frukt og 
sukkerroer, noe som forbedrer deres kvalitet. Planter blir 
mer motstandsdyktige mot lave temperaturer og tørke, 
losji og hengivenhet ved rot- og stilkrot.

15 kg/1000 kg

Sportstoffer



Na2B2O7, 5 H2O/
Dinatriumtetraborat, pentahydrat

https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/BRIMSOL90-PICTURE-e1622010978111-1536x689.jpg

Granubor er et rent, 100% vannløselig mikronæringsstoff som er svært velegnet til å møte 
avlingens borbehov i vekstsesongen. Høy konsentrasjon av bor (15 %) gir høy avkastning. 
Granubor er en granulert form av raffinert bor, perfekt for blanding i gjødsel eller direkte påføring.

Fordeler med å bruke Granubor i forskjellige avlinger

* Med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 2,8 mm, er 
Granubor perfekt for innblanding, og gir et minimum av 
segregering i pakking, transport og påføring
* Granubors fysiske form gjør det til et utmerket valg for 
direkte påføring.

* Granubor gir gradvis frigjøring av bor, for mer konsisten-
te, langvarige fordeler.
* Produktet er meget motstandsdyktig mot knusing, og 
begrenser støv under transport, innhaling og spredning
* Granubor inneholder ingen urenheter, fyllstoffer, belegg 
eller tilsatte ingredienser.
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Boroxid (B2O3)

Bor (B)

48,3 %

15,0 %

Tilføres etter jordanalyser. 

Avhengig av avling og bortilgjengelig-
het i jorden.

Gjødselen kan brukes alene eller i en 
blanding med annen granulert gjød-
sel.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

Granubor produseres utelukkende av natriumtetrabo-
rat-pentahydrat, som er raffinert fra tincalmalmen som 
bare finnes i en gruve i Boron, California. 

Som et resultat er produktet et natriumborat - uten 
kalsium, som indirekte kan forårsake bormangel i planter.

Granubor kan brukes i økologisk produksjon.

25 kg



Vannløselig magnesiumsalt, 
kaliumoksyd, magnesiumoksyd og 
svoveltrioksyd. 

Størrelsesfraksjoner:
> 5.0 mm 2 %
2.0 - 5.0 mm 92 %
< 2.0 mm 6 %

Patentkali

Patentkali er en høykonsentrert gjødsel som som inneholder kalium- og magnesium gjødsel (25% 
K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel, i en ideell balanse for planter. Alle næringsstof-
fene er lett vannløselige og umiddelbart tilgjengelige. Kan brukes i økologisk dyrking

Patentkali har en lav saltindeks og er praktisk talt kloridfri 
(maks. 3%). Det er dermed en ideell K, Mg og S kilde for 
klorid- og saltsensitive avlinger som frukt, grønnsaker, 
poteter, solsikker og skogstrær.
Patentkali utvinnes fra kaliumsalt av naturlig opprinnelse. 
På grunn av den minimale behandlingen i gjødselfabrik-
ker, er Patentkali egnet for organisk landbruk i henhold 
til forskrift (EC) 834/2007 og (EC) 889/2008. Patentkali 
har også blitt sertifisert av Soil Association (UK) for bruk i 
organiske jordbrukssystemer.

Patentikali har positiv virkning på stivelsesinnhold, lag-
ringsdyktighet og smakelighet hos potet. Patentkali er 
effektiv på alle jordtyper, uavhengig av pH.
Mineralreservene i jorda går alltid ned under dyrking. Men 
ikke alltid, for eksempel vil det meste av kaliumet i en høs-
tet kornavling foreligge i strået. Så når det er kommersielt 
fornuftig å selge halm, er det viktig å øke kaliuminngange-
ne for å kompensere. Kaliumet i Patentkali kompletterer 
rutinemessige gjødslingsapplikasjoner.
Høy prosent kalium (K) gjødsel på sulfatisk base er egnet 
for alle klorid og salt sensitive avlinger.
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Kaliumsulfat 
(K2SO4)
Magnesiumsulfat 
(MgSO4)
Andre sulfater
(CaSO4, etc.)
Klorider (KCl, NaCl)

Krystallisasjonsvann (H2O)

min 50 %

min 30 %

ca. 1,5 %

5,5 %

12 %

Referer til jord- og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og avlings-
nivå. Kan påføres før veksten tar til 
på våren. Målet er ofte å tilpasse 
svovelkravene til avlingensnivå.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg/1000 kg

Korn, oljevekster, urter 
Påfør på  begynnelsen av våren, på 
raps for oljefrø for å optimalisere 
syntesen av utbytte, protein og olje. Til 
hvete for å øke utbytte og for å sikre 
kornproteinkvalitet. På malt bygg for 
utbytte og kvalitet.

Erter
Påfør rett i såbed eller like etter spi-
ringen. Dette er en null-N gjødsel som 
bringer lett tilgjengelig svovel til avlin-
gen, og kan derfor tas opp av planten 
på et tidlig tidspunkt for å mate 
nitrogenfikseringen, som forekommer 
i rotknutene og for proteinsyntese i 
planten.

Eng
Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle 
er ingen sikker kilde til tilgjengelig 
sulfat, og betraktes best som å opp-
rettholde jordreserver. Polysulfat bør 
påføres i samsvar med nitrogenbehov 
som nødvendig for å oppnå optimal 
gressvekst gjennom sesongen i riktig 
N: S-forhold.



Phoiligo-granulat er dannet av 100% 
mikromalt østersskjell, som inne-
holder et naturlig protein som kalles 
kitin. Kitin kan indusere produksjo-
nen av kitinase i planter.

Kalsiumbasert plantenæring - for nematodedemping og jordforbedring som kan brukes i økologisk 
produksjon. Forskning viser at Pholigo er nematodedempende.  Jord rik på kalsium vil fremme 
spredning av Trichoderma sopp, som lever av nematoder.

Nematodedempende: Jordkvalitet rik på kalsium vil 
fremme spredning av Trichoderma sopp, en sopp som lever 
av nematoder. Når kitin konsumeres av jordmikrober kalt 
”Actinomycetes” som naturlig konsumerer organisk ma-
teriale, skaper stoffene som utskilles dettuten en naturlig 
toksisitet som også kan redusere nematodeaktiviteten. 

100% rent naturprodukt.

Kalsium er  viktig for å opprettholde helse og kvalitet på 
jorda, permeabilitet, tørketoleranse og gunstig mikroflora.

Den beste kilde for kalsium vil være jordpåført kalsium 
som lett kan være tilgjengelig rundt rota. 

Kalsium er også involvert i mobilisering og håndtering av 
andre næringsstoffer og er viktig for dannelse av mem-
bran mellom cellene.

Pholigo må nedmoldes i jorda. (Hvis ønskelig - kan vi blande 
Pholigo inn i våre andre pelleterte gjødselprodukter)

For best mulig virkning - bør jordas pH være 6-6,7.
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Kalsium innhold CaO
Kalsiumkarbonat
Bufferverdi
Aminosyrer
Polysakkarider
Proteiner inkl kitin

33 %
43 %
40 %

3 %
5 %
2 %

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå.

Legges i pløyefure i mengde 50 kg/Ha

Hvis ønskelig - kan vi blande Pholigo 
inn i våre andre pelleterte gjødselpro-
dukter.

Analyse Innhold Anbefaling

25 kg

Phoiligo-granulat er dannet av 100% 
mikromalt østersskjell, som inne-
holder et naturlig protein som kalles 
kitin. Kitin kan indusere produksjonen 
av kitinase i planter. 

Pholigo granulat inneholder to typer 
kalsium, pluss aminosyrer og essen-

sielle mikroelementer for å skape 
optimale vekstforhold for høyere 
avlingskvalitet og utbytte. 

To typer kalsium er essensielle for 
plantecellestyrke, regulering av prote-
iner og sykdomsresistens. 

Den bikubelignende-mikroporestruk-
turen til Pholigo kan forbedre balan-
sen i jordstrukturen, næringsstoff-, 
fuktighets- og oksygenivået, for å 
optimalisere utviklingen av gunstige 
mikrober som gir støtte for sunne 
jordarter og sterk rot- og stammeut-
vikling for planter.



Polysulfat kommer fra polyhalitt sjikt av 
fjellmasse i Storbritannia. Mineralene 
ligger dermed i en spesiell nisje av 
naturlig aske fra jordens urtid.  
 
Innhold:
48% SO3 som sulfat
14% K2O fra sulfat av pottaske
6% MgO som fra magnesiumsulfat
17% CaO fra kalsiumsulfat

Polysulfat

Mineralgjødsel av en unik sammensetning, et ideelt valg av sulfatgjødsel som åpner mulighetene 
for å oppfylle vekst potensialet i avlinger. Polysulfat kan brukes i økologisk dyrking er godt egnet 
til potet, grønnsaker og bær som har et noe større kaliumbehov enn hva som dekkes med vanlige 
gjødseltyper. Polysulfat er et grovkornet ”granulat” og kommer fra en naturlig mineralforekomst.

Består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt 
klorinnhold, er fullt vannløselig og tas lett opp. Med kornstørrel-
se mellom 2-4 mm og har den en spredeevne opp til 36 m med 
sentrifugalspreder. 
Mye av kaliumet i en avling er i strået. Når det er lønnsomt å 
selge halm er det viktig å kompensere for dette med rutinemes-
sig gjødsling.
Magnesium er en del av klorofyllet i alle planter og 
avgjørende for fotosyntesen, fjernes i betydelige 

mengder ved høsting av alle avlinger. Plantetilgjengelig svovel 
(sulfat) er utsatt for utvasking mellom høst og vår. Derfor er 
svovel viktig. Kalsium, som spiller en viktig rolle i celledeling og 
styrker cellevegger. Polysulfat bidrar til å opprettholde 
essensielle kalsiumreserver i jorden. 
Polysulfat er spesielt egnet for avlinger som foretrekker lave 
nivåer av klorid i jorden, som ved frukter, og der det er ønskelig 
med høyere tørrstoff i poteter og andre grønnsaker. 
Polysulfat består av 100 % næringsstoffer. 
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Svovel
Kalium
Magnesium
Kalsium
Klorider
Natriumoksid

19,2 %
11,6 %
3,6 %

12,2 %
5,0 %
4,4 %

Referer til jord og blad analyse, 
konsulter din rådgiver, plantens 
næringsbehov og avlingsnivå. Kan 
påfører før veksten tar til på våren. 
Målet er ofte å tilpasse svovelkravene til 
avlingens nitrogenbehov. Der nitrogen-
mengden varieres, for eksempel i presi-
sjonsgjødsling, kan Polysulfat mengden 
varieres for å best samsvare med den 
samlede nitrogenbruken.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

Tilgjengelig: Oppløselig sulfatform for øyeblikkelig bruk
Kornformet: Gir fleksibilitet til å skreddersy bruken
Konsentrert: Har lite lagringsbehov og er raskt å spre
Kilderik:  Kalium, magnesium og kalsium - ekstra bonus

Lavt klorid: Egnet for kloridfølsomme avlinger.
 
Miljøvennlig som det brukes i sin naturlige tilstand - 
ingen foredlings eller avfallsprodukter - ikke surgjøring.

15 kg/1000 kg

Korn, oljevekster, urter 
Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for 
oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, 
protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og 
for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for 
utbytte og kvalitet.

Erter
Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette 
er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjenge-
lig svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av 
planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitro-
genfikseringen, som forekommer i rotknutene 
og for proteinsyntese i planten.

Eng
Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen 
sikker kilde til tilgjengelig sulfat, og betraktes 
best som å opprettholde jordreserver. Polysulfat 
bør påføres i samsvar med nitrogenbehov som 
nødvendig for å oppnå optimal gressvekst 
gjennom sesongen i riktig N: S-forhold.



Granulert svovelgjødsel av 
fritt svovel 90% S
5% Magnesiumkarbonat
5% Bentonitt.

Wigor S

Granulert svovelgjødsel som gir bedre nitrogenutnyttelse, godkjent til økologisk dyrking. 
Wigor S Svovelgranulat 90. Granulert svovelgjødsel av fritt svovel 90% S, 
5% magnesiumkarbonat og 5% bentonitt.

Fra jorda tar planterøttene opp svovelet som sulfat-ioner 
(SO42-). Plantene kan også ta opp svovel som SO2 fra luft 
gjennom spalteåpningene. Svovel transporteres i svært 
liten grad fra eldre til yngre plantedeler. Svovelmangel vil 
derfor synes på de yngste bladene. Mangelsymptomer er 
blekt grønn til gul farge på bladene, samt redusert vekst. 
Mangel fører også til lavere proteininnhold i plantene.

Wigor S er en granulær gjødsel som inneholder 90% svo-
vel. På grunn av dens hevelsesegenskaper ved kontakt med 
vann, forårsaker bentonitten i gjødselen [pH> 7] fragmen-
tering av svovelen. Svovelmolekylene i jorda blir oksidert 

av mikroorganismer til svovelformen som er absorberbar 
for planter. Effekten av økningen av sulfater i jorden skjer 
etter bare syv dager fra påføring av gjødsel og den videre 
systematiske aktiveringen av svovelen gir en tilstrekkelig 
tilførsel av dette elementet i hele vegetasjonsperioden.

Granulert gjødsel av ren svovel er en gunstig metode for å 
dekke økt svovelbehov og å senke pH-nivået. Egnet for alle 
kulturer, spresialkulturer og eng samt svovelfile avlinger, 
for eksempel: raps, erter, belgfrukter, sukkerroer og 
rødbeter, korn: hvete, bygg og mais på jordsmonn med lite 
svovel.
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Fritt svovel
Magnesiumkarbonat
Bentonitt

90%
5%
5%

Tilføres etter jordanalyser. Avhengig 
av avling og svoveltilgjengelighet i 
jorden, brukes gjødselen i doser fra 
10 til 45 kg S / ha, noe som gjør 11-50 
kg gjødsel per hektar. Gjødselen kan 
brukes alene eller i en blanding med 
annen granulert gjødsel.

Analyse Innhold Anbefaling

1000 kg

Wigor S
Ingen avrenning
5 -10 ganger bedre virkning enn sulfatgjødsel
Sparte sprøytemidler
Sterkt immunsystem reduserer soppangrep
Øker opptaket av nitrogen
Plantene vokser bedre
(Planter trenger 1 kg svovel for å ta opp 7 kg nitrogen)

Øker fôrverdien
Mer protein i korn, gras og belgvekster
Økt oljeproduksjon
Svovel bidrar til oljedannelse i oljefrø
Gjennom høyere svovelandel i gluten forsurer jorda
Viktig for jord med for høy pH-verdi



DRYPP- OG BLADGJØDSEL

PROTEM
29/6

BIORG K
3-0,2-7

BIORG N
7-2-1

AKTIV K Bio Active



Pepton 85/16 is an organic leaf fertilizer with high nutrition content. With Pepton you buy 
valuable time when the growth potential is present but the plant needs immediate nutrition and 
energy. In brief, Pepton is a raw material for the plant for growth and development. 

Pepton 85/16 is a biostimulant with a high concentration of 
amino acids, obtained from enzymatic hydrolysis, which libera-
tes and amplifies different reactions in plant metabolism, its bio-
stimulatory effect has a similar effect to that of plant hormones 
and natural growth regulators. Use on all types of leaf fertiliza-
tion of crops; grass, cereal, potato, fruit, vegetables, etc. Unlike 
fertilizer to be absorbed through the root system, leaf fertilizer 
with Pepton will provide quick effect. Pepton is also used in drip 
irrigation.  With 85% amino acids and 16% free amino acids, 
Pepton is the most nutritional formula in the market, with 100% 
of amino acids present in its most favorable form (L isomer). The 
amino acids in Pepton are very simple for the plant to absorb 
because they are produced enzymatically from hemoglobin, a 
digestible protein. Pepton will also provide additional supple-
ments of iron and potassium, contributing to  greener plants 
and more efficient photosynthesis. 

Pepton is supplied in the form of micro granulate and is 100% 
water-soluble, storage stable and easy to use. Pepton is appro-
ved in organic agriculture by (EU) No. 834/200
Typical situations where Pepton will be beneficial is when the 
plant has the potential for growth but can not get all it needs. 
It may be early in the spring, when low temperatures in the soil 
cause the root cannot get  properly started, after drought, 
mineral deficiency or if the plants have been stressed or 
weakened.  With Pepton, the plant will pick up quickly, grow in 
line with its full potential and at the same time lay the  foundati-
on for long-term further growth. Pepton strengthens all parts of 
the plant, thus adding vitality and growth. Pepton is commonly 
used in combination with other fertilizers or pesticides since 
the amino acids in Pepton open passage through wax layers 
into the plant’s cells, thus simplifying the absorption of other 
substances.

www. gronngjodsel.no      post@gronngjodsel.no +47 92 48 50 00

Analysis Content Recommendation
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Calcium
Magnesium
Sulfur
Boron
Manganese
Iron
Copper
Zinc
Silicon

13,6 %
0,46 %

5,9 %
0,37 %
0,03 %
0,37 %

3,7 ppm
5,2 ppm

2400 ppm
2,4 ppm
36 ppm
22 ppm

Alanine
Lysine
Arginine
Methionine
Aspartic acid
Phenylalanine
Cysteine
Serine
Glutamic acid
Threonine
Glycine
Tryphophan

Histidine
Tyrosine
Isoleucine
Valine
Leucine
Proline

All amino acids 
are of type L

Foliar application:
200 -500 g /da
or 1,5 - 2,5  kg / 100 l water
from 1 - 40 kg / ha

Drip irrigation:
2 - 4 kg / ha / application.

Volume 5 kg/10 kg

Vegetables
Use at first watering. 
Depending on the plant 
structure, dosage can be 
increased until harvest. 
Increases stress tolerance 
and helps the flowers to 
withstand frost.

Fruit, berries, nuts
Use at first watering. Until 
harvest, treatment every 
10-15 days. Easiest to add 
with irrigation. Increases 
stress tolerance and helps 
the flowers to withstand 
frost.

Grains, oilseeds, herbs
Can be used with irrigation 
systems. For sprinkler water 
systems, clean water should 
be given 10-15 minutes 
after fertilization.

Flowers & ornamentals
Use weekly in the growing 
season. Depending on the 
plants’ development, the 
dosage can be adjusted. 
Increases stress tolerance 
and helps to withstand 
frost.

Potato
Can be used with irrigation 
systems. With sprinkler, 
give clean water 10-15 
minutes after fertilization. 
Increases stress tolerance 
and helps to withstand 
frost.



2,6%
1,1%
3,7%
0,2%
2,6%
1,5%
1,8%
0,2%
4,3%
2,1%

0,3%
2,0%
1,2%
0,7%
0,2%
0,6%
2,9%
1,1%

<0,04
All amino acids type L

PROTEM
29/6

With a full 29% amino acids and 6% free amino acids, Protem is nutritious and 100% of the 
amino acids are in their most favorable form (L-isomer). The amino acids in Protem are very easy 
for the plant to absorb because they are enzymatically prepared from hemoglobin.

Protem 29/6 is an organic foliar fertilizer in liquid form, with 
high nutrient content. With Protem you can buy  valuable time 
when the growth potential is present but the plant needs im-
mediate supply of nutrition and energy. In other words, Typical 
situations are when the plant has the potential for growth but 
does not get everything it needs. It can be early spring, when 
low temperatures in the soil prevent the root from getting 
properly started, after periods of drought, mineral deficiency or 
if the plants have become stressed or weakened. With Protem, 
the plant will recover quickly, grow to its full potential and at 
the same time lay the foundation for long-term further growth. 
Protem strengthens all parts of the plant and adds growth and 
vitality.
Protem is used on all types of leaf fertilisation of crops; grass, 
cereals, potatoes, fruits, vegetables, etc. Unlike fertilizers to be 
absorbed through the root system, Protem foliar fertilizers will 
have a quick effect. Protem is often used in combination with 

other fertilizers or plant protection since the amino acids in 
Protem open passage through wax layers into the plant’s cells 
and thus facilitate the uptake of other substances.
Protem will also provide additional iron and potassium supple-
mentation, which contributes to deeper greening of the plants 
and more efficient photosynthesis.
Protem comes in liquid form, is storage stable and easy to use. 
Protem is also used for drip irrigation. Protem is approved in 
organic farming by (EU) No 834/2007.
Protem 29/6 is a plant biostimulant with high concentration 
of amino acids, obtained from enzymatic hydrolysis, which 
releases and potentiates different reactions in plant metabo-
lism, its biostimulatory effect having a similar effect to that of 
plant hormones and natural growth regulators. Protem 29/6 is 
manufactured under strictly controlled conditions using high 
quality raw materials. Protem is produced as a concentrate in 
aqueous solution.
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Total amino acids
Amino acids free
Total nitrogen
Organic nitrogen
Phosphate (P2O5)
Potassium (K2O)
Calcium (CaO)
Iron (Fe)
Organic carbon
pH

29,0%
6,0%
5,0%
4,5%

 0,25%
3,0%

0,01%
750 ppm

18,0%
8,5 - 9,5

Alanine
Arginine
Aspartic acid
Cysteine
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine

Methionine
Phenylalanine
Serin
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valin
Prolin
Hydroxyprolin

Foliar application: 200 -500 g /da
or  200-400 ml / 100 L water

Drip irrigation:
Use 4 - 7 liters / ha

Volume 10 liter

Analysis Content Recommendation

Vegetables
Use at first watering. 
Depending on the plant 
structure, dosage can be 
increased until harvest. 
Increases stress tolerance 
and helps the flowers to 
withstand frost.

Fruit, berries, nuts
Use at first watering. Until 
harvest, treatment every 
10-15 days. Easiest to add 
with irrigation. Increases 
stress tolerance and helps 
the flowers to withstand 
frost.

Grains, oilseeds, herbs
Can be used with irrigation 
systems. For sprinkler water 
systems, clean water should 
be given 10-15 minutes 
after fertilization.

Flowers & ornamentals
Use weekly in the growing 
season. Depending on the 
plants’ development, the 
dosage can be adjusted. 
Increases stress tolerance 
and helps to withstand 
frost.

Potato
Can be used with irrigation 
systems. With sprinkler, 
give clean water 10-15 
minutes after fertilization. 
Increases stress tolerance 
and helps to withstand 
frost.



Karbohydratbasert flytende gjødsel

Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 120 kg.

BIORG K
3-0,2-7

Biorg K kan gjenopprette balansen i jorda og styrke vekstenes vitalitet, slik at de bedre kan 
utnytte sin egen motstand mot sykdom. Produksjonen vil øke, og behovet for tilførsel av nitrogen 
og fosfat vil kunne reduseres. Kan brukes til økologisk dyrking.

Biorg K er en organisk flytende gjødsel for bruk i de fleste 
avlinger. 
Biorg K er formulert for både sprøyting og dryppvanning 
og vil ikke blokkere inline filtre. Det er svært økonomisk i 
bruk og effektivt på grunn av sitt brede utvalg av nærings-
stoffer. Det høye innholdet av næringsstoffer gir plantene 
energi. 

Sporstoffer bidrar til et sunt og effektivt jordliv. Biorg K 
består av 100% naturlige produkter uten kjemiske 
tilsetninger.
På grunn av den lave saltholdigheten, representerer denne 
gjødselen ingen risiko for brenning.
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Karbon (C)
Nitrogen (N)
Kaliumoksid (KO2)
Fosfor (P)
Kalsium (Ca)
Natrium (Na)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)

21,5%
2-3 %
7-9 %
0,2 %

0,08 %
0,9 %

0,25 %
0,5 %

16 ppm
69 ppm
39 ppm
28 ppm
86 ppm

Drypp vanning: 1 - 5 kg /daa/påføring

Bladgjødsling: 100-250 g /100 l vann

Generelle gjødsling anbefaling, meng-
de må tilpasses. Ta hensyn til jord og 
eventuelt blad analyse, samt konsul-
ter din rådgiver, plantens 
næringsbehov og avlingsnivå.

Analyse Innhold Anbefaling

25/1000 kg

Grønnsaker
Jordgjødsling: 2-4 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan brukes allerede ved før-
ste vanning. Alt etter plante-
strukturen kan doseringen 
økes fram til høsting.

Frukt, bær, nøtter
Jordgjødsling: 5-8 kg/da 
Bladgjødsling: 250 g/100 
liter vann
Begynn med den første van-
ningen. Inntil høsting kan 
behandlingen gjøres hver 
10.-15 dager. Lettest å tilføre 
med vanningssystem.

Korn, oljevekster, urter
Jordgjødsling: 2-4 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan gjerne tilføres med 
vanningssystem. Ved sprin-
klervannsystem skal rent 
vann gis 10-15 minutter 
etter gjødsling.

Blomster og prydvekster
Jordgjødsling: 2-5 kg/da
Kan gis fra første vanning. 
Alt etter plantenes utvikling 
kan doseringen justeres.



Flytende gjødsel basert på 
karbohydrater

Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 120 kg.

BIORG N
7-2-1

Biorg N kan gjenopprette balansen i jorda og styrke vekstenes vitalitet, slik at de bedre kan 
utnytte sin egen motstand mot sykdom. Produksjonen vil øke, og tilførsel av nitrogen og fosfat 
vil kunne reduseres. Kan brukes til økologisk dyrking.

Biorg N er en flytende gjødsel for bruk i de fleste avlinger. 
Biorg N er formulert for både sprøyting og dryppvanning 
og vil ikke blokkere inline filtre. Det er svært økonomisk i 
bruk og effektivt på grunn av sitt brede utvalg av nærings-
stoffer. 

Det høye innholdet av næring gir plantene energi og 
sporstoffer bidrar til et sunt og effektivt jordliv.
Biorg N består av 100% naturlige produkter uten kjemiske 
tilsetninger. På grunn av den lave saltholdigheten, 
representerer denne gjødselen ingen risiko for brenning.
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Karbon (C)
Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)

21,5 %
7 %

1,9 %
0,9 %
0,2 %

0,25 %
0,5 %

0,25 %
0,5 %

Drypp vanning: 2 - 8 kg /daa/påføring

Bladgjødsling: 100-250 g /100 l vann

Generelle gjødsling anbefaling, meng-
de må tilpasses. Ta hensyn til jord og 
eventuelt blad analyse, samt konsul-
ter din rådgiver, plantens 
næringsbehov og avlingsnivå.

Analyse Innhold Anbefaling

25/1000 kg

Grønnsaker
Jordgjødsling: 2-3 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan brukes allerede ved før-
ste vanning. Alt etter plante-
strukturen kan doseringen 
økes fram til høsting.

Frukt, bær, nøtter
Jordgjødsling: 5-8 kg/da 
Bladgjødsling: 250 g/100 
liter vann
Begynn med den første van-
ningen. Inntil høsting kan 
behandlingen gjøres hver 
10.-15 dager. Lettest å tilføre 
med vanningssystem.

Korn, oljevekster, urter
Jordgjødsling: 2-4 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan gjerne tilføres med 
vanningssystem. Ved sprin-
klervannsystem skal rent 
vann gis 10-15 minutter 
etter gjødsling.

Blomster og prydvekster
Jordgjødsling: 2-4 kg/da
Kan gis fra første vanning. 
Alt etter plantenes utvikling 
kan doseringen justeres.



Basert på vannfasen av hønsegjødsel 
og karbohydrater
Gjødselen er klorfri. 

Hektolitervekt: 120 kg.

AKTIV K

Aktiv K er en flytende gjødsel laget av de vannløselige delene av Grønn 8 K i kombinasjon med 
20% Biorg K samt SOP. Aktiv K kan brukes i økologisk landbruk.

Aktiv K er en sammensatt gjødsel av det vannløselige 
delene  av Grønn 8 K tilsatt 20 % Biorg K. 
Aktiv K kan brukes i økologisk landbruk.  
Grønn 8K er en allsidig organisk gjødsel laget av ”behand-
let” kylling/hønse gjødsel, kjøttbeinmel og vinasse. Grønn 
8K inneholder 7,3 % kalsium, 2,9 svovel og de essensielle 

plantenæringsstoffene.
Biorg K er en organisk flytende gjødsel for bruk i de fleste 
avlinger. Det høye innholdet av karbohydrater, kalium og 
tilskudd av nitro- gen gir plantene energi. Sporstoffer bi-
drar til et sunt og effektivt jordliv. Biorg K består av 100% 
naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger.
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Karbon (C) 
Nitrogen (N) 
Kaliumoksid (KO2) 
Fosfor (P)
Kalsium (Ca) 
Natrium (Na) 
Magnesium (Mg) 
Svovel (S)
Bor (B)
Jern (Fe)
Mangan (Mn) 
Kobber (Cu)
Sink (Zn) 
Silisium(Si)

4% 
2 % 

2,5 % 
0,3 % 
1,3 % 

0,2 % 
0,05 % 

0,1 % 
14 ppm 
16 ppm

 20 ppm 
11 ppm 

34 ppm 
21 ppm

Generell gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.  
Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og avlingsni-
vå.

Analyse Innhold Anbefaling

25/1000 kg

Alle avlinger
Jordgjødsling: 2-3 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan brukes allerede ved før-
ste vanning. Alt etter plante-
strukturen kan doseringen 
økes fram til høsting.

Frukt, bær, nøtter
Jordgjødsling: 5-8 kg/da 
Bladgjødsling: 250 g/100 
liter vann
Begynn med den første van-
ningen. Inntil høsting kan 
behandlingen gjøres hver 
10.-15 dager. Lettest å tilføre 
med vanningssystem.

Korn, oljevekster, urter
Jordgjødsling: 2-4 kg/da 
(ukentlig) 
Bladgjødsling: 200 g/100 
liter vann
Kan gjerne tilføres med 
vanningssystem. Ved sprin-
klervannsystem skal rent 
vann gis 10-15 minutter 
etter gjødsling.

Blomster og prydvekster
Jordgjødsling: 2-4 kg/da
Kan gis fra første vanning. 
Alt etter plantenes utvikling 
kan doseringen justeres.



Konsentrert ekstrakt av sjøalger

Bio Active

Konsentrert flytende ekstrakt utvunnet fra grisetang, uten bruk av kjemikalier. Bio Active er en 
flott kilde for plantenæringsstoffer og organisk karbon, og fremmer sterk og kraftig vekst, 
utmerket rotutvikling samt øker plantenes evne til å motstå påkjenninger fra sykdommer og miljø.

Fremmer sterk rotutvikling
Forbedrer plantenes toleranse for miljømessige og 
biologiske belastninger
Stimulerer aktivitet til fordelaktige mikrober
Resultatet er sterkere og sunnere planter
Konsentrert naturlig sammensetning
Lave anvendelsesgrader for større prisgunstig
Øker plantekraften

Beskrivelse og virkning av komponentene i Bio Active :
Alginater (> 24% innhold vanligvis) forbedrer jordstruktu-
ren; danner smulestruktur, øker lufting av jord og aerobe 
bakterier, øker fuktighetsretensjonen. Med mannitol (> 
10% innhold typisk) blir karbohydrat, sporstoffer (til stede 
i tang og jord) kelaterte og gjort tilgjengelige for planter.
Aminosyrer (alanin, valin, glycin, isoleucin, serin, tyrosin 
og stressbeskyttende amino-betainer); disse naturlige 
L-isomerer brukes av planter direkte i produksjon av pro-
teiner.
Auxiner (> 90 ppm innhold), plantehormoner er viktige 
for sutvikling, noe som gjør at en plante kan reagere på 

ytre forhold. Auxins stimulerer celleforlengelse og frem-
mer rotdannelse.
Cytokininer (> 285 ppm innhold) fremmer celledeling og 
plantevekst.
Gibberellin (> 150 ppm-innhold) regulerer plantevekst 
og enzymproduksjon, bryter dvalen og stimulerer cellefo-
rlengelsen og får plantene til å bli høyere
Betainer (> 0,04% innhold) hjelper planter med å takle 
påkjenninger som kulde, varme, vannmangel eller høye 
saltforhold og øker plantenes toleranse for abiotisk stress.
Fucoidan (> 8% innhold) gir plantebeskyttelse i sterkt 
sollys og tøffe miljøer.
Laminarin (> 20% innhold) akselererer spiring og plante-
vekst og fremkaller forsvarsrespons hos planter som redu-
serer infeksjonen av planten ved forskjellige sykdommer.
Mannitol (> 10% innhold) øker tilgjengeligheten av 
sporstoffer, øker en plantes toleranse for salt og osmotisk 
stress og har en rolle i et planters respons på angrep fra 
patogener; redusere biotiske og abiotiske belastninger. 
Mannitol nedbrytes lett og i motsetning til cellulose, 
immobiliserer ikke nitrogen.
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nitrogen (N),
fosforpentoksyd (P203)
kalium (K20),
Bor (B), kobber (Cu), jern 
(Fe), magnesium (Mg), 
mangan (Mn), molybden 
(Mo), sink (Zn)
alginater, aminosyrer, 
auxiner, cytokininer, 
gibberlliner, vitaminer, be-
tainer, fucoidan, laminarin, 
mannitol Vitaminer: A, B1, 
B2, B3, B5, B12, C, D, E, K, 
cholin og karoten.

0,58 % 
0,29 % 
1,02 %  

3 - 5 liter / ha oppløst i 
300 - 500 liter vann

Analyse Innhold Anbefaling

10 liter



MINERAL BLADGJØDSEL

FOLiO Cu
KOBBER

FOLiO Fe
IRON

FOLiO B
BOR

FOLiO Ca
KALSIUM

FOLiO Mn
MANGAN

FOLiO Zn
SINK



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycin
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO B
BORON

Folio B inneholder en høy konsentrasjon av bor i kombi-
nasjon med en dispergent. Dispergenten sørger for at 
mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten 
får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av 
plantemateriale og er organisk omsettbar.

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot bormangel ved 
sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter 
og korn. Styrker plantens utvikling av knopper og blader. 
Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.

For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio 

B tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  
Folio B tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virknin-
gen kan være synlig allerede samme dag.

Folio B leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, 
og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller 
plantevernmidler. Folio B doseres med mellom 50 og 200 
gram (tørr vekt) pr. dekar. Blandes i vann etter ønsket dose-
ring, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.
 
Folio B kan brukes i økologisk landbruk ved (EF) nr. 
834/2007.
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Bor  innhold  (B)
Pepton
Organisk karbon

min. 11,2 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse.
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Eple
Styrker vekst og 
utvikling: Før blom-
string ved fare for 
mangel, ellers etter 
avblomstringen er 
ferdig. Kan gjerne 
gjentas etter 10-14 
dager, men ikke etter 
at blader er felt.

Potet
Styrker vekst og 
utvikling: Brukes en 
uke etter full oppspi-
ring, gjenta en gang 
etter 14 dager, osv. 
Kan gjentas inntil 2-3 
uker etter danning av 
knoller.

Salat på friland
Styrker vekst og 
utvikling: 10-14 dager 
etter planting/opp-
spiring. Ved moderat 
mangel gjenta med 
10-14 dagers intervall.

Blomkål/hodekål
Stimulere begyn-
nende hodedanning. 
Spesielt ved lav 
jordtemperatur på 
våren/forsommeren.  
Fra 4-bladstadtiet. 
Gjentas med 10 til 14 
dagers intervaller ved 
middels mangelsymp-
tom.

Bringebær 
Første behandling når 
knoppene er grønne, 
andre når de er hvite. 
Plantene kan også 
behandles etter høs-
ting.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 

Folio B er en bladgjødsel som brukes ved mangel på bor. Folio B brukes etter en bladanalyse eller 
som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, 
fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling.



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycine 
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO Ca
KALSIUM

Folio Ca er en ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot kalsiummangel ved sprøyting på 
bladverket i potet, frukt og bær. Brukes etter bladanalyse eller som forebyggende før perioder 
med økende mineralbehov. Slike perioder er blomstring, fruktsetting eller sterk vekst og utvikling. 

Folio Ca inneholder en høy konsentrasjon av kalsium i 
kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger 
for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og 
veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er 
laget av plantemateriale og er organisk omsettbar.
For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio 
Ca tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  
Folio Ca tas opp i vekstene i løpet av noen timer og 
virkningen kan være synlig allerede samme dag.

Folio Ca leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, 
og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller 
plantevernmidler. Folio doseres med mellom 50 og 200 
gram (tørr vekt) pr. dekar.  Styrker plantens utvikling av 
knopper og blader.  Stimulerer blomsten, dannelsen og 
veksten av frukten. Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring,  jord- eller bladanalyse. Folio Ca kan brukes i 
økologisk landbruk ved (EF) nr. 834/2007.
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Kalsium innhold (Ca)
Pepton
Organisk karbon

min. 18 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Eple
For utvikling og farge: 
3-8 behandlinger med 
10-14 dager intervall 
fra kronbladfall. For 
bedre farge på eplene 
behandling når fruk-
ten har begynt å skifte 
farge, gjerne gjentatt 
etter 7 dager, normalt 
2-3 uker for høsting.

Potet
Stimulere tidlig 
vekst(1), øke knollan-
tall(2) og størrelse(3): 
(1) Brukes en uke 
etter oppspiring. (2) 
Brukes når halvparten 
av stolontoppene er 
dobbelt så tykke som 
resten. (3) To behand-
linger når knollene er 
ca 10 mm, gjenta en 
gang etter 14 dager.

Salat på friland
Styrker vekst og utvik-
ling: 2-3 behandlinger 
med start 10-14 dager 
etter planting eller 
oppspiring. Behand-
lingen gjentas med 
7-10 dagers intervall.

Blomkål
Stimulere begynnen-
de hodedanning., sær-
lig ved lav jordtempe-
ratur vår/forsommer. 
2 til 3 behandlinger 
ved tilvekstpunktets 
strekning til begyn-
nende hodedanning. 
Spesielt ved lav jord-
temperatur på våren/
forsommeren. Gjentas 
hver 7 til 14 dag.

Steinfrukt
Stimulere vekst og 
utvikling: 
2-5 behandlinger med 
7-14 dagers intervall 
fra kronbladfall.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycin
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO Cu
KOBBER

Tilgjengeligheten av kobber er avhengig av jordtype. Folio 
Cu inneholder en høy konsentrasjon av kobber i kombi-
nasjon med en dispergent. Ferdig formulert bladgjødsel 
til bruk mot kobbermangel ved sprøyting på bladverket i 
grønnsaker, frukt, belgfrukter, korn og oljevekster.
Dispergenten sørger for at mineralet får god kontakt med 
bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det 
opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er orga-
nisk omsettbar. For best å hjelpe vekstene ut av en mine-
ralmangel er Folio Cu tilsatt energi i form av en bladgjødsel 
(Pepton).  Folio Cu tas opp i vekstene i løpet av noen timer 
og virkningen kan være synlig allerede samme dag. 

Styrker plantens utvikling av stengler, knopper og blader. 
Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av frukten.
Folio Cu doseres med mellom 50 og 200 gram (tørr vekt) 
pr. dekar 
Folio Cu leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, 
og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller 
plantevernmidler. 

Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- 
eller bladanalyse. Folio Cu kan brukes i økologisk landbruk 
ved (EF) nr. 834/2007.
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Kobber innhold (Cu)
Pepton
Organisk karbon

min. 12 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse.
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Gulrot
Styrker vekst og 
utvikling: Når 
plantene er 15 cm 
høye. Ved mode-
rat mangel gjentas 
behandlingen med 
10-14 dagers intervall.

 

Blomkål
Styrker vekst og 
utvikling: Ved 4 til 6 
bladstadiet. For 
moderat kobberm-
angel bør behand-
ling gjentas en til to 
ganger med 10 til 14 
dagers mellomrom.

Salat på friland
Styrker vekst og 
utvikling: 10-14 dager 
etter planting/opp-
spiring. Ved moderat 
mangel gjenta med 
10-14 dagers 
intervall. Siste 
behandling senest 1 
måned før høsting.

Korn
Styrker vekst og 
utvikling: Fra toblad-
stadiet til 1. leddknute 
blir synlig. Ved 
moderat mangel 
gjentas behandlingen 
med 10 til 14 dagers 
mellomrom. I høst-
hvete en behandling 
før vinter.

Bringebær/jordbær
Styrker vekst og 
utvikling: Tidlig i 
sesongen, altså før 
blomstring.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 

Folio Cu er en økologisk bladgjødsel som brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før 
perioder med økende mineralbehov. Kobber (Cu) er et av de åtte essensielle mikronæringsstoffene. 
Det trengs av planter i små mengder, men likevel viktig i et bredt spekter av utviklingsprosesser.



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycin
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO Fe
IRON

Folio Fe brukes etter bladanalyse eller forebyggende før 
perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er 
ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og 
utvikling.  Folio Fe inneholder en høy konsentrasjon av jern 
i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger 
for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og 
veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er 
laget av plantemateriale og er organisk omsettbar. For 
best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Fe 

tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Fe 
tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan 
være synlig allerede samme dag. 
Folio Fe leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, 
og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller 
plantevernmidler. Folio Fe doseres med mellom 50 og 200 
gram (tørr vekt) pr. dekar. 
Folio Fe kan brukes i økologisk landbruk ved (EF) nr. 
834/2007.
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Jern innhold (Fe)
Pepton
Organisk karbon

ca. 19 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Eple
Styrker vekst og 
utvikling: Før blom-
string ved fare for 
mangel, ellers etter 
avblomstringen er 
ferdig. Kan gjerne 
gjentas etter 10-14 
dager. For korkrust-
utsatte typer utsettes 
gjerne behandlingen 
til 6 uker etter 
avblomstring.

Potet
Styrker vekst og 
utvikling: Brukes en 
uke etter full 
oppspiring, gjenta en 
gang etter 14 dager, 
osv

Salat på friland
Styrker vekst og 
utvikling: 10-14 dager 
etter planting/opp-
spiring. Ved moderat 
mangel gjenta med 
10-14 dagers inter-
vall. Siste behandling 
senest 1 måned før 
høsting.

Blomkål
Stimulerer begynnen-
de hodedanning, 
særlig ved lav jord-
temperatur vår/
forsommer. Fra 
4-bladstadiet. Gjentas 
med 10 til 14 dagers 
intervaller ved mid-
dels mangelsymptom.

Belgfrukt
Styrker vekst og utvik-
ling: Start på 4-6 
bladstadiet for å 
forebygge generell 
mangel. Ved blom-
stringsstart, gjentas 
ved avslutning av  
blomstring for å 
forebygge indre 
misfarge.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel for sprøyting på bladverk i grønnsaker, frukt, 
belgfrukter og korn. Styrker plantens utvikling av knopper og blader. Stimulerer blomsten, 
dannelsen og veksten av frukten. Brukes etter bladanalyse.

FOLiO Fe
IRON



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycin
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO Mn
MANGAN

Folio Mn brukes etter bladanalyse eller forebyggende før 
perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved 
blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvik-
ling.  Folio Mn inneholder en høy konsentrasjon av mangan 
i kombinasjon med en dispergent. Dispergenten sørger 
for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og 
veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er 
laget av plantemateriale og er organisk omsettbar. For 
best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio Mn 

tilsatt energi i form av en bladgjødsel (Pepton).  Folio Mn 
tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan 
være synlig allerede samme dag. 
Folio Mn leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, 
og kan brukes sammen med andre typer bladgjødsel eller 
plantevernmidler. Folio Mn doseres med mellom 50 og 200 
gram (tørr vekt) pr. dekar. 
Folio Mn kan brukes i økologisk landbruk ved (EF) nr. 
834/2007.
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Mangan innhold (Mn)
Pepton
Organisk karbon

min. 17 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Eple
Styrker vekst og 
utvikling: Før blom-
string ved fare for 
mangel, ellers etter 
avblomstringen er 
ferdig. Kan gjerne 
gjentas etter 10-14 
dager. For korkrust-ut-
satte typer utsettes 
gjerne behandlingen 
til 6 uker etter av-
blomstring.

Potet
Styrker vekst og ut-
vikling: Brukes en uke 
etter full oppspiring, 
gjenta en gang etter 
14 dager, osv

Salat på friland
Styrker vekst og utvik-
ling: 10-14 dager etter 
planting/oppspiring. 
Ved moderat mangel 
gjenta med 10-14 
dagers intervall. Siste 
behandling senest 1 
måned før høsting.

Blomkål
Stimulere begynnen-
de hodedanning., sær-
lig ved lav jordtempe-
ratur vår/forsommer. 
Fra 4-bladstadtiet. 
Gjentas med 10 til 14 
dagers intervaller ved 
middels mangelsymp-
tom.

Belgfrukt
Styrker vekst og utvik-
ling:
Start på 4-6 bladsta-
diet for å forebygge 
generell mangel. Ved 
blomstringsstart, 
gjentas ved 
blomstringsavslutning 
for å forebygge indre 
misfarge.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel for sprøyting på bladverk i grønnsaker, 
frukt, belgfrukter og korn. Styrker plantens utvikling av knopper og blader. Stimulerer blomsten, 
dannelsen og veksten av frukten. Brukes etter bladanalyse.



Alanin
Lysin 
Arginin 
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin 
Cystein 
Serin 
Glutaminsyre 

Treonin 
Glycin
Tryptofan 
Histidin
Tyrosin 
Isoleucin
Valin 
Leucin
Prolin

FOLiO Zn
SINK

Zink (Zn) er et av de åtte essensielle mikronæringsstof-
fene og kan redusere utbytte med over 20% før visuelle 
tegn oppstår. Kostnad på tapt produksjon er mye høyere 
enn kostnad ved testing av jord/plantevev og påføring av 
sink. Mobiliteten av sink i planter varierer, avhengig av 
tilgjengeligheten i jorda og type plante. Når sink er tilgjen-
gelig, flyttes den lett fra eldre til yngre blader, men ved 
mangel blir flyttingen forsinket. Planter trenger ikke mye 
sink, men den er viktig i en rekke prosesser, som produk-
sjon av veksthormon og internodeforlengelse. Folio Zn 
inneholder en høy konsentrasjon av sink i kombinasjon 
med dispergent, som sørger for at sinken får kontakt med 

bladoverflaten, og veksten kan ta det opp. Dispergenten 
er vegetabilsk og er organisk omsettbar. For best å hjelpe 
vekstene ut av en mineralmangel er Folio Zn tilsatt energi i 
form av bladgjødsel (Pepton).  Folio Mn tas opp i vekstene i 
løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede 
samme dag. Folio Zn leveres i pulverform og skal blandes 
med vann, og kan brukes sammen med annen gjødsel eller 
plantevernmidler.  Styrker plantens utvikling av stengler, 
knopper og blader. Stimulerer blomsten, dannelsen og vek-
sten av frukten. Folio Zn kan brukes i økologisk landbruk 
ved (EF) nr. 834/2007.
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Sink innhold (Zn)
Pepton
Organisk karbon

min. 19,5 %
20 %

ca. 4 %

Blandes i vann etter ønsket dosering, 
etter erfaring, jord- eller bladanalyse
 
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

Analyse Innhold Anbefaling

10 kg

Eple
Styrker vekst og 
utvikling: Før blom-
string ellers etter 
avblomstring. Gjenta 
gjerne etter 10-14 
dager. For korkrust-ut-
satte typer gjødlse 
gjerne 6 uker etter 
avblomstring.  

Potet
Styrker vekst og ut-
vikling: Brukes en uke 
etter full oppspiring, 
gjenta en gang etter 
14 dager, osv

Salat på friland
Styrker vekst og utvik-
ling: 10-14 dager etter 
planting/oppspiring. 
Ved moderat mangel 
gjenta med 10-14 
dagers intervall. Siste 
behandling senest 1 
måned før høsting.

Korn
Styrker vekst og utvik-
ling: Fra tobladstadiet 
til 1. leddknute blir 
synlig. Ved moderat 
mangel gjentas be-
handlingen med 10 til 
14 dagers mellomrom.

Bringebær
Styrker vekst og utvik-
ling:
Når knoppene er 
grønne eller flere 
behandlinger: Når 
knoppene er grønne, 
når knoppene er hvite 
og etter høsting.

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av 
type L: 

Folio Zn er ferdig formulert bladgjødsel for sprøyting på bladverk i grønnsaker, frukt, belgfrukt, korn 
og oljevekster, etter bladanalyse eller som forebyggende før perioder med sterk vekst. 
Sinkmangel er en av de vanligste typene og kan føre til betydelig reduksjon i avkastning og kvalitet. 




