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UREA PLUS
46-0-0

MAP

HYBRID OG KONVENSJONELL
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 innen 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!

HJELPESTOFFER

MINERALGJØDSEL

MAPKaliumsulfat

DRYPP- OG BLADGJØDSEL

Agroleaf Liquid P
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Blandning av organiskt godkjente 
råvarer

Mineralgjødsel med inhibitor fra 
Agrotain ®

Gjødselen er klorfri

Hektolitervekt: 0,75 kg

HYBRID N
20-4-8

Hybrid N gjødsel er en ny type gjødsel. Det unike med Hybrid N er at den inneholder både 
mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet hybrid. Hybrid N er en helgjødsel som inne-
holder alle plantenæringsstoffene.

Hybrid N er en helgjødsel som inneholder alle plantenæ-
ringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæ-
ringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral 
delen av nitrogenet er Urea som er beskyttet med Agro-
tain®. 

Gjennombruddet i utviklingen av Hybrid N startet med den 
populære gjødselen Grønn 8K. Kombinasjonen av mine-
ralsk og økologisk gjødsel gir et produkt som ivareta og 
styrker de unike egenskapene fra begge typer. En perfekt 
kombinasjon.

Eksklusiv: Hybrid N er produsert med Grønn Gjødsels 
unike formulering. Vårt tredje elements bindende egen-
skaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Ns fantastiske 
egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid N er jevnt blandet 
noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distri-
busjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering:  Råvarene er kompostert 
ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid N er pelletert i størrelsen 2-4 mm eller 
støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved 
nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig 
med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for 
nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom 
vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske 
gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

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)
Silisum (Si)

20 %
4 %
8 %

3,1 %
0,1 %
3,3 %

9 ppm
135 ppm

2510 ppm
20 ppm

204 ppm
126 ppm

50-100 kg / dda

Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

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

Analyse Innhold Anbefaling

15/600 kg



Blandning av organiske godkjente 
råvarer

Mineralgjødsel med inhibitor fra 
Agrotain ®

Gjødselen er klorfri Hektolitervekt: 
0,8 kg

HYBRID N +
31-2-0

Hybrid N + er til overgjødsling av korn, eng, beite osv. Innholder urea med Agrotain og proteinmel. 
Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der 
av navnet hybrid. Hybrid gjødsel er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene.

Hybrid N + er en helgjødsel som inneholder alle plantenæ-
ringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæ-
ringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral 
delen av nitrogenet er urea som er beskyttet med Agro-
tain. Produktet er kompostert ved høy temperatur over 
lang tid etter offentlige krav.

Meget luktesvak. Ferdig vare er pelletert i 4,5 mm størrel-
se og kuttet kort. Spredeegenskapene er meget gode.   
Ved lagring ute skal sekken settes på pall med tykk presen-
ning tildekket over. Ved lagring inne skal sekken settes på 
pall.

Eksklusiv: Hybrid N + er produsert med Grønn Gjødsels 
unike formulering. Vårt tredje elements bindende egen-
skaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid N + ’s fantastiske 
egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid N + er jevnt blandet 
noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distri-
busjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert 
ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid N + er pelletert i størrelsen 2-4 mm eller 
støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved 
nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig 
med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for 
nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom 
vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske 
gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.
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Nitrogen 
Fosfor 
Kalium 
Kalsium 
Svovel

31 % 
2,0 % 
0,2 % 
3,9 % 
0,2 %

50-100 kg / dda

Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

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

Analyse Innhold Anbefaling

15/600 kg



Fiskemel
Blodmel
SOP
Mineralgjødsel beskyttet med 
Agrotain®

Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 0,75 kg.

HYBRID K
11-5-17

Hybrid K er til overgjødsling av korn, eng, beite osv. Innholder urea med Agrotain og proteinmel. 
Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der 
av navnet hybrid. Hybrid gjødsel er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene.

Hybrid K  er en helgjødsel som inneholder alle plante- 
næringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, 
mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. 
Mineral delen av nitrogenet er urea som er beskyttet med 
Agrotain. Produktet er kompostert ved høy temperatur 
over lang tid etter offentlige krav.
Eksklusiv: Hybrid K er produsert med Grønn Gjødsels 
unike formulering. Vårt tredje elements bindende 
egenskaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Ks 
fantastiske egenskaper.
Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid K er jevnt blandet 
noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn 
distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert 
ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Hybrid K er pelletert i størrelsen 2-4 mm eller 
støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved 
nedmolding og overgjødsling.
Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig 
med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for 
nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom 
vekstsesongen.
Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske 
gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

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)
Silisum (Si)

11 %
5 %

17 %
4,3 %

0,01 %
8,3 %

6 ppm
52 ppm

2523 ppm
5 ppm

130 ppm
65 ppm

50-100 kg / dda

Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

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

Analyse Innhold Anbefaling

15/600 kg

Korn
50 - 100 kg/daa
Flott til del gjødsling og etter behov

Gress og eng
50 - 80 kg/daa
Gjødselen nedmolles ved såing.

Grønnsaker
50 - 100 kg/daa
Gjødselen løser seg fort opp ved 2 
gangs gjødsling i gress / eng feks 
gjødsling etter første slåtten.



UREA beskyttet med Agrotain®

UREA PLUS
46-0-0

UREA PLUS er urea med inhibitor fra Agrotain. Agrotain nitrogenstabilisator er en effektiv 
ureasehemmer-teknologi på markedet.  Det fullt mulig å beskytte nitrogenet fra fordampning og 
holde det tilgjengelig for vekstene, dermed optimalisere avlingen og minimere miljøpåvirkning.

Med 25 års studier med gode resultater på millioner av 

hektar over hele verden, er Agrotain en produsent har vist 

at det er fullt mulig å beskytte nitrogenet fra fordampning 

og holde det tilgjengelig for vekstene, dermed 

optimalisere avlingen og minimere miljøpåvirkning.

Sikrer avlingspotensialet: Nitrogentap på grunn av tap av 

ammonium kan være opp til 40% når urea ikke er 

tilstrekkelig innarbeidet i jorden. Testet: Agrotain er støt-

tet av mer enn 1000 forsøk og 20 års resultater på millio-

ner av hektar over hele verden.

Lav temperatur: Forskning viser at selv ved lavere 

temperaturer er nitrogenutslipp fortsatt en risiko. 

Agrotain beskytter mot kaldtværs tap. 

Effektiv: Forskning viser at urea behandlet med Agrotain 

gir samme utbytte som 

ammoniumnitrat (AN) gjødsel, men med færre 

regulerings-, transport- og lagringsproblemer.

Verdi: En av de mest kostnadseffektive måtene å 

ettergjødsle på.

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

Nitrogen (N) 
Fosfor (P) 
Kalium (K)

46 % 
0 % 
0 %

50-80 kg / dda

Generelle gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.

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

Analyse Innhold Anbefaling

15/600 kg

Korn
50 - 100 kg/daa
Flott til del gjødsling og etter behov

Gress og eng
50 - 80 kg/daa
Gjødselen nedmolles ved såing.

Grønnsaker
50 - 100 kg/daa
Gjødselen løser seg fort opp ved 2 
gangs gjøds- ling i gress / eng feks 
gjødsling etter første slåtten.



DRYPP- OG BLADGJØDSEL

MAP

Agroleaf Liquid P

MAP
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Agroleaf Power T er et førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Den inneholder Everris 
M-77® chelatert sporelement og 
stimulerende pakke for optimal opptak 
gjennom bladverket. Agroleaf Power 
T kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer.

Agroleaf Power Total er en bladgjødsel som passer for mange avlinger. I utgangspunktet er hver 
verdifull avling som kan lide av stressforhold som kalde eller våte vekstperioder og tung 
produksjon.

Agroleaf Power Total er en komplett bladgjødsel som vil 
bidra til å forhindre mangler på alle større og mindre 
elementer. Spesielt i stressede eller dårlige vekstforhold 
der rotopptak er vanskelig (f.eks. kalde, våte, tørre værfor-
hold, høy jord pH).
Agroleaf Power Total er produsert av de reneste råvarene. 
Det vil oppløses raskt og totalt, slik at applikasjonen er en-
kel, og ingen blokkering av utstyret ditt kan forekomme. 
Også på grunn av det er rene ingredienser.
Agroleaf Power Total gir rask respons.
Agroleaf Power Total er svært konsentrert. Du trenger 
relativt små mengder produkt.
Den unike M-77-chelaterende og stimulerende formelen 
i Agroleaf Power Total garanterer godt opptak gjennom 
bladene og langvarig tilgjengelighet av mikroelementer.
Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpi-
rasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opp-
rinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre 
transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimile-
ringshastigheter.

DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i 
behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedrin-
ger i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også 
blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.

M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbin-
delser som har definerte formål. Pakken inneholder ingre-
dienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det 
raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som 
er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, 
patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et 
skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere 
og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
leveres av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av 
næringsstoffene
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprett-
holder dets produktivitet
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

20 %
20 %
20 %

0,14 %
0,07 %
0,03 %

0,070 %
0,001 %
0,070 %

Oppløs 3-5 kg   Agroleaf Power T per 
hektar i 200-600 liter vann, for 
utendørs bruk.
En 0,3% løsning er den anbefalte 
hastigheten for drivhuspåføring.
Påfør under høyt trykk.
Kan blandes med mange sopp-
drepende midler / insektmidler. For 
alle blandinger med kjemikalier, gjør 
en liten prøve før bruk i stor skala.

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg
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Agroleaf Power High N er et første-
klasses vannløselig bladgjødsel med 
alle viktige elementer. Den inneholder 
Everris M-77® chelatert sporelement 
og stimulerende pakke for optimal 
opptak gjennom bladverket. Agroleaf 
Power High N kan blandes med et bredt 
utvalg av beskyttelsessprayer.

En komplett bladgjødsel rik på nitrogenforbindelser som fremmer rask ‘green up’ og vekst, samt 
bidra til å forhindre mangler på store og mindre elementer. Spesielt i stressede eller dårlige vekst-
forhold der rotopptak er vanskelig (f.eks. kalde, våte/tørre værforhold, høy pH).

Agroleaf Power High N inneholder hovedsakelig urinsyre 
nitrogen. Agroleaf Power High N er produsert av de reneste 
råvarer. På grunn av de rene ingrediensene vil Agroleaf Po-
wer High N gi rask respons. Agroleaf Power High N er sterkt 
konsentrert. Du trenger relativt små mengder av produktet. 
Den unike M-77 chelateringsformelen og stimulanten i 
Agroleaf Power High N garanterer godt opptak gjennom 
bladene og langvarig tilgjengelighet av mikroelementer. 
Oppløses raskt og totalt, slik at applikasjonen er enkel og 
ingen blokkering av utstyr ditt kan forekomme.
Agroleaf Power er forskjellig fra andre bladprodukter på 
grunn av sitt raske opptak, mineralens renhet og avanser-
te teknologi. Takket være DPI-teknologi (Double Power 
Impact) og M-77 vekstfremmende teknologi gir Agroleaf 
Power høyere metabolisme, økt robusthet, grønnere blad-
verk og sterkere røtter. Brukes best for å stimulere avlings-
trinn, stressavlastning og øke produktiviteten og korrigere 
ubalanser i næringsstoffer og ”stille mangler”.
Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpira-
sjonshastighetene og klorofyllnivået. 

Av naturlig opprinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist 
for å føre til høyere CO2-assimileringshastigheter. DPI-kom-
plekset viser også å forbedre klorofyllnivået i behandlede 
blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer i tilgjen-
geligheten av påførte næringsstoffer har også blitt demon-
strert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 er en komplett pakke av forbindelser som har definer-
te formål. Pakken inneholder ingredienser som forbedrer 
tilførselen av sprayløsningen, det raske opptaket og effekti-
viteten av næringsstoffene som er inkludert i målorganene 
og vevet. En ekstra innovativ, patentert planteforsterker tar 
planteernæringen enda et skritt videre. Alle disse ingredi-
ensene resulterer i sunnere og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
leveres av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av næ-
ringsstoffene
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprett-
holder dets produktivitet

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

31 %
11 %
11 %

0,14 %
0,07 %
0,03 %

0,070 %
0,001 %
0,070 %

Oppløs 3-5 kg   Agroleaf Power High 
N per hektar i 200-600 liter vann, for 
utendørs bruk. En 0,3% løsning er den 
anbefalte hastigheten for drivhuspå-
føring. Påfør under høyt trykk.
Kan blandes med mange soppdrepen-
de midler / insektmidler. 
For alle blandinger med kjemikalier, 
gjør en liten prøve før bruk i stor skala.
Tillat to eller tre dager til reaksjonstid 
og evaluer.

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg
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Agroleaf Power P er et førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Den inneholder Everris 
M-77® chelatert sporelement og 
stimulerende pakke for optimal opptak 
gjennom bladverket. Agroleaf Power  P 
kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer.

Agroleaf Power P er formulert fra de reneste råmaterialene som er tilgjengelige. Denne renheten 
gir fullstendig løselighet i kaldt vann og gir en rask avlingsreaksjon. P er den mest effektive måten 
å sørge for løselig fosfat for å hjelpe til med å gjenopprette vekst og utvikling.

Full løselighet muliggjør enkel tankblanding og eliminerer 
enhver risiko for blokkering av sprayen. I tillegg er Agroleaf 
Power P kompatibel med et bredt spekter av plantebe-
skyttelsessprayer. Agroleaf Power P påføres best på unge 
planter etter at rotvekst har stoppet og fosfat knapt blir tatt 
opp av røttene.
Gir optimal opptak av blad næringsstoffer
Ideell for knollinitiering i poteter
Forbedrer rotutviklingen
Tilbyr løselig fosfat for å gjenopprette veksten
Best å bruke på unge planter etter at rotveksten stopper
En flott stressavlastning for planter
Forbedrer blomstringen, begrenser aborter i fruktavlinger
Laget av de reneste råvarene på markedet
Fullstendig løselig i kaldt vann, ingen sprayblokkering

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpi-
rasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opp-
rinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre 
transpirasjonsnivået som fører til høyere 

CO2-assimileringshastigheter.
DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i be-
handlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer 
i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt 
demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av 
forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder 
ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, 
det raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffe-
ne som er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra 
innovativ, patentert planteforsterker tar planteernæringen 
enda et skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i 
sunnere og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
leveres av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av 
næringsstoffene
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprett-
holder dets produktivitet

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

31 %
11 %
11 %

0,14 %
0,07 %
0,03 %

0,070 %
0,001 %
0,070 %

Oppløs 3-5 kg   Agroleaf Power P per 
hektar i 200-600 liter vann, for uten-
dørs bruk. En 0,3% løsning er anbefalt 
for drivhuspåføring. Påfør under høyt 
trykk. Kan blandes med mange sopp-
drepende midler / insektmidler. Be 
distributør din om informasjon.
For alle blandinger med kjemikalier, 
gjør en liten prøve før bruk i stor skala.
Tillat to eller tre dager til reaksjonstid 
og evaluer.

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg



https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/209w_uploadsGeneral_illustrationspackshotsSAAgroleaf-Po-
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Agroleaf Power K er et førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Den inneholder Everris 
M-77® chelatert sporelement og 
stimulerende pakke for optimal opptak 
gjennom bladverket. Agroleaf Power 
K kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer.

Agroleaf Power High K er en bladgjødsel som kurerer og forhindrer kalium- og andre mangler. 
Dette er tydeligst i dårlige vekstforhold der næringsopptak via røttene er vanskelig. Stimulerer til 
tidlig modning, forbedret farge og en økning i sukkerinnhold og hardhet i fruktavlinger.

Siden den består av de reneste råvarene, oppnår Agroleaf 
Power K raske avlingsreaksjoner. Den er også fullstendig 
løselig, noe som eliminerer risikoen for sprayblokkering. På 
grunn av den høye konsentrasjonen er det bare små meng-
der som kreves for påføring. Nyttig på steder der tilgangen 
på næringsstoffer via røttene er dårlig
Påføres i løpet av: stressperioder, høy pH, K-fiksering av jord 
og tung produksjon
Stimulerer til tidlig modning og bedre fruktfarging
Øker sukkerinnholdet og hardheten til fruktavlingene
Laget av råvarer, får raske avlingsreaksjoner
En flott stressavlastning for planter
Fullstendig løselig, ingen risiko for blokkering av sprayen

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpi-
rasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opp-
rinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre 
transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimile-
ringshastigheter.

DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i be-
handlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer 
i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt 
demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbin-
delser som har definerte formål. Pakken inneholder ingre-
dienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det 
raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som 
er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, 
patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et 
skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere 
og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
leveres av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av 
næringsstoffene
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprett-
holder dets produktivitet

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

15 %
10 %
31 %

0,14 %
0,07 %
0,03 %

0,070 %
0,001 %
0,070 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 3-5 
kg  i 200 - 1000 liter vann per hektar. 
En 0,3% løsning er den anbefalte 
hastigheten for drivhusapplikasjoner. 
Påfør under høyt trykk. Kan blandes 
med mange sopp- / insektmidler. 
For blandinger med andre kjemikalier 
anbefaler vi å gjøre en liten prøve før 
du bruker den i stor skala. 
La reaksjonstiden være 2-3 dager.

Analyse Innhold Anbefaling

15 kg
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Agroleaf Power Ca er et førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Den inneholder Everris 
M-77® chelatert sporelement og 
stimulerende pakke for optimal opptak 
gjennom bladverket. Agroleaf Power 
Ca kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en 
testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på kalsium. Styrker celleveggene og inneholder 
dessuten store mengder kalium som øker fruktstørrelsen. Fantastisk bladopptaket forlenger 
tilgjengeligheten av mikroelementer. Forhindrer også frukt i å sprekke og forlenge holdbarheten.

Agroleaf Power Calcium er laget av de reneste råvarene 
som oppløses raskt og fullstendig. I noen tilfeller gir det 
resultater på så lite som 24 timer. Det er best å bruke det 
under utvikling av frukt / grønnsaker.

- Forhindrer og korrigerer kalsiummangel
- Best å påføre i løpet av utviklingen av frukt / grønnsaker
- Styrker cellevegger
- Ekstra kaliuminnhold øker fruktstørrelsen
- Forbedret bladopptak utvider tilgang til mikroelementer
- Forhindrer at frukt sprekker, forlenger holdbarheten
- En flott stressavlastning for planter
- Kan levere resultater innen 24 timer

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpi-
rasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opp-
rinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre 
transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimile-
ringshastigheter.

DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i be-
handlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer 
i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt 
demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbin-
delser som har definerte formål. Pakken inneholder ingre-
dienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det 
raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som 
er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, 
patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et 
skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere 
og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
leveres av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av 
næringsstoffene
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprett-
holder dets produktivitet

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Kalsiumoksid (CaO)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

11 %
5 %

19 %
2,5 %
9,0 %

0,25 %
0,13 %

0,04 %
0,030 %
0,020 %
0,030 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-5 kg Agroleaf Power Calcium i 200 
- 1000 liter vann per hektar. En 0,3% 
løsning er den anbefalte hastigheten for 
drivhusapplikasjoner. Påfør under høyt 
trykk. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. La 
reaksjonstiden være 2-3 dager.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 6 x 2 kg
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Agroleaf Power Mg er et førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Den inneholder Everris 
M-77® chelatert sporelement og 
stimulerende pakke for optimal opptak 
gjennom bladverket. Agroleaf Power 
Mg kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en 
testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Komplett bladgjødsel for umiddelbar effekt i fravær av magnesium. Agroleaf Power Magnesium 
inneholder NPK, MgO og SO3. Det forhindrer og forhindrer magnesiummangel som finnes i jord 
som: surt, lett og sand. Det øker også fotosyntese og dannelse av klorofyll.

Agroleaf Power magnesium brukes til avlingsproduksjon, 
stressavlastning og cellestrekking og består av rene råvarer 
som får rask avlingsrespons. Den har høye sulfatnivåer og 
sporstoffer som hjelper til med å pleie oljeproduserende og 
brassica avlinger. Påføring er enkel ettersom den oppløses 
helt, og eliminerer dermed sjansene for sprayblokkering.

Forhindrer og forhindrer magnesiummangel
Forbedrer fotosyntese og skapelse av klorofyll
Hjelper avlingens avling, stressavlastning og celletøyning
Høy sulfat og sporstoffer hjelper til med oljeproduksjon og 
avlinger av brassica
Bestående av rene, rå ingredienser
Får en rask respons

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimuli som skaper 
svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der 
planter bruker lys som energikilde for å lage glukose fra 
karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpira-
sjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opprinnel-
se har det vist seg at DPI biostimulerende middel forbedrer 
transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimilerings-
hastigheter. DPI-komplekset viser også forbedrede kloro-

fyllnivåer i behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. 
Forbedringer i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer 
har også blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i 
planten. M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke med 
forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder 
ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, 
raskt opptak og effektiviteten av næringsstoffene som 
er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, 
patentert planteforsterker tar planteindustrien et skritt 
videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere og mer 
produktive avlinger.

M-77-formelen inneholder:
Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som 
tilbys av bladsprayen
Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til 
vevet som absorberer sprayen
Funksjonelle elementer som forbedrer bruken av nærings-
stoffer
Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens 
motstand mot abiotiske påkjenninger og derved opprett-
holder produktiviteten

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

Nitrogen totalt (N)
Fosforpentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Svoveltrioksid (SO3)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

10 %
5 %

10 %
16 %
32 %

0,14 %
0,25 %
0,25 %
0,70 %

0,001 %
0,070 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 3-5 
kg Agroleaf Power Mg i 200 - 1000 liter 
vann per hektar. En 0,3 % løsning er 
den anbefalte drivhus. Påfør under høyt 
trykk. Kan blandes sopp- / insektmidler. 
For blandinger med andre kjemikalier 
anbefaler vi å gjøre en liten prøve før du 
bruker den i stor skala. La reaksjonsti-
den være 2-3 dager. Unngå sprøyting i 
perioder med ugunstige forhold (f.eks. 
Sterkt sollys, høy middagetemperatur 
og overdreven fordampningstid).

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 6 x 2 kg
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Agroleaf Liquid P er en førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. 

Produktet er beriket med en jevn pakke 
med chelaterte sporstoffer. 

Agroleaf Liquid inneholder en unik, ICL 
teknologi som øker effektiviteten til 
hver bladapplikasjon: F3 SurfActive

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på fosfor. Agroleaf Liquid High P er en flytende 
gjødsel av høy kvalitet på NPK, spesielt designet for å forhindre eller korrigere fosformangel. 
Produktet er beriket med en jevn pakke med chelaterte sporstoffer.

Agroleaf Liquid inneholder en unik, ICL teknologi som 
øker effektiviteten til hver bladapplikasjon: F3 SurfActive
Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye 
teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-
teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av 
ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer 
effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes 
overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over 
bladene. Dette resulterer i et større dekket område for 
næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir 
langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

5 %
25 %

5 %
0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,002 %
0,002 %
0,015 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-6 liter i 200 - 1000 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 2-3 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Z er en førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. 
Agroleaf Liquid Z kan blandes med et 
bredt utvalg av beskyttelsessprayer. Vi 
anbefaler en testblanding ved miksing 
med andre kjemikalier

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på sink. Agroleaf Liquid Sink er en flytende 
bladgjødsel av høy kvalitet, spesielt laget for å forhindre og kontrollere sinkmangel. Agroleaf 
flytende sink er et Na-fritt produkt. Det har blitt formulert for å bli mye brukt i alle typer avlinger.

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på sink

Agroleaf Liquid Sink har blitt formulert for å bli mye 
brukt i alle typer avlinger. Agroleaf Liquid inneholder en 
unik, ICL-eid teknologi som øker effektiviteten til hver 
bladapplikasjon: F3 SurfActive
Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Sink

0 %
0 %
0 %
8 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
1-3 liter i 200 - 1000 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. Anbefales i perioder med 
sterk vekst, ved utplanting, ved 4-6 
bladstadiet, før blomstring, fruktsetting 
og et par uker for innhøsting. Unngå 
perioder med ugunstige forhold (f.eks. 
sterkt sollys, høy middagetemperatur og 
overdreven fordampningstid).

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Mn er en førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med alle viktige 
elementer. Agroleaf Liquid Mn kan 
blandes med et bredt utvalg av beskyt-
telsessprayer. Vi anbefaler en testblan-
ding ved miksing med andre kjemikalier.

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på mangan. Agroleaf Liquid Mn er en flytende 
bladgjødsel av høy kvalitet, spesielt laget for å forhindre og kontrollere mangel på mangan. 
Agroleaf flytende mangan er et Na-fritt produkt formulert for å bli mye brukt i alle typer avlinger. 

Agroleaf Liquid inneholder en unik, ICL teknologi som 
øker effektiviteten til hver bladapplikasjon: F3 SurfActive
Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Mangan

0 %
0 %
0 %
6 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
1-3 liter i 200 - 1000 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid MB er en førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med en rekke 
viktige elementer. 
Agroleaf Liquid MB kan blandes med et 
bredt utvalg av beskyttelsessprayer. Vi 
anbefaler en testblanding ved miksing 
med andre kjemikalier.

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på molybden og bor. Agroleaf Liquid MB er en 
flytende gjødsel av høy kvalitet NPK beriket med bor og med høy konsentrasjon av molybden. 
Agroleaf Liquid MB er formulert for avlinger med stor etterspørsel etter disse sporelementene, 
bor og molybden, samt en rask løsning for å rette opp manglene.

Agroleaf Liquid MB inneholder en unik, ICL-eid teknologi 
som øker effektiviteten til hver bladapplikasjon: 
F3 SurfActive

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye 
teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknolo-
gien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Bor
Mangan

4 %
16 %
4 %

0,10 %
2 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
1-3 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter



https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/209w_uploadsGeneral_illustrationspackshotsSAAgroleaf-Po-
wer-Total.pn

Agroleaf Liquid N er en førsteklasses 
vannløselig bladgjødsel med en rekke 
viktige elementer. Agroleaf Liquid N 
kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en 
testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Komplett bladgjødsel for rask effekt ved behov for nitrogen. Agroleaf Liquid N er en flytende 
gjødsel av høy kvalitet av NPK, spesielt designet for vegetativ vekst, forebygging og / eller 
korrigering av nitrogenmangel. Produktet er beriket med en jevn pakke med chelaterte 
sporstoffer.

 Agroleaf Liquid N inneholder en unik, ICL-eid teknologi 
som øker effektiviteten til hver bladapplikasjon:
F3 SurfActive

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

15 %
5 %
5 %

0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,002 %
0,001 %
0,015 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Balance er en første-
klasses balansert vannløselig bladgjød-
sel med NPK  i like mengder.
Agroleaf Liquid Balance kan blandes 
med et bredt utvalg av beskyttelses-
sprayer. Vi anbefaler en testblanding 
ved miksing med andre kjemikalier.

Agroleaf Liquid Balance er en NPK flytende bladgjødsel av høy kvalitet som gir balansert ernæ-
ring. Produktet er beriket med en jevn pakke med chelaterte sporstoffer. Agroleaf Liquid Balance 
inneholder en unik, ICL teknologi som øker effektiviteten til hver bladapplikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

10 %
10 %
10 %

0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,002 %
0,001 %
0,015 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid K er en førsteklasses 
balansert vannløselig bladgjødsel med 
kalium. Agroleaf Liquid Balance kan 
blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en 
testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Agroleaf Liquid K er en flytende gjødsel av høy kvalitet, spesielt designet for å forhindre og / 
eller korrigere kaliummangel. Produktet er beriket med en jevn pakke med chelaterte sporstoffer. 
Agroleaf Liquid K inneholder en unik, ICL-eid teknologi som øker effektiviteten til hver 
bladapplikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

8 %
8 %

16 %
0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,002 %
0,002 %
0,015 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Boost er en 
førsteklasses balansert vannløselig 
bladgjødsel med kalium. Agroleaf 
Liquid kan blandes med et bredt utvalg 
av beskyttelsessprayer. Vi anbefaler 
en testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Agroleaf Liquid Boost er en flytende gjødsel av høy kvalitet, spesielt designet for å øke vegetativ 
vekst, forebygge og / eller korrigere nitrogenmangel. Produktet er beriket med en jevn pakke med 
chelaterte sporstoffer. Agroleaf Liquid inneholder en unik, ICL-eid teknologi som øker effektivite-
ten til hver bladapplikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

25 %
0 %
0 %

2,0 %
0,06 %
0,03 %
0,02 %

0,002 %
0,002 %
0,015 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Fe er en førsteklasses 
balansert vannløselig bladgjødsel med 
jern. Agroleaf Liquid kan blandes med 
et bredt utvalg av beskyttelsessprayer. 
Vi anbefaler en testblanding ved mik-
sing med andre kjemikalier.

Agroleaf Liquid Fe er en flytende gjødsel av høy kvalitet, spesielt laget for å forhindre og kontrol-
lere jernmangel. Det har blitt formulert for å bli mye brukt i alle typer avlinger. Agroleaf Liquid 
inneholder en unik, ICL-eid teknologi som øker effektiviteten til hver bladapplikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Jern

0 %
0 %
0 %

4,4 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Mg er en førsteklasses 
balansert vannløselig bladgjødsel med 
magnesium. Agroleaf Liquid kan blan-
des med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en 
testblanding ved miksing med andre 
kjemikalier.

Agroleaf Liquid Mg er en flytende gjødsel av høy kvalitet, spesielt laget for å forhindre og 
kontrollere mangel på mangnesium. Det har blitt formulert for å bli mye brukt i alle typer avlinger. 
Agroleaf Liquid inneholder en unik, ICL-eid teknologi som øker effektiviteten til hver applikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over blade-
ne. Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langva-
rig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)

7 %
0 %
0 %

10 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Mg er en førsteklas-
ses balansert vannløselig bladgjødsel 
med magnesium. Agroleaf Liquid kan 
blandes med et bredt utvalg av beskyt-
telsessprayer. Vi anbefaler en testblan-
ding ved miksing med andre kjemikalier.

Agroleaf Liquid Calcium + er en flytende bladgjødsel som inneholder kalsium og nitrogen. 
Produktet er forsterket med unike teknologier for å øke kalsiumabsorpsjonen og for å forhindre 
kalsiummangel i frukt- og grønnsaksavlinger. 

Agroleaf Liquid Calcium + er en komplett flytende bl-
adgjødsel med kalsium forsterket med tre aminosyrer, 
hvorav det er bevist at disse forbedrer Ca-opptaket. Glycin 
og glutaminsyre er grunnleggende metabolitter i dannel-
sen av vegetabilsk vev og klorofyllsyntese, mens L-arginin 
øker syntesen av blomster- og fruktrelaterte hormoner. 

Beriket med ikke-ionisk overflateaktivt middel - med 
utmerkede sprednings- og fuktighetsegenskaper - forbe-
drer ytterligere hastigheten på Ca-opptak og dekning på 
bladoverflaten.

Agroleaf Liquid Calcium + kombinerer de mest effektive 
aminosyrer for å øke Ca-opptaket.
Vil forbedre byggingen av cellevegger i anlegget og pro-
dusere og dermed lagring og holdbarhet for alle råvarer.
Vil øke Ca absorpsjon og næringseffektivitet og forhindre 
mangler.

Flytende bladgjødsel
Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den 
sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes 
overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over 
bladene. Dette resulterer i et større dekket område for 
næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir 
langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)

7 %
0 %
0 %

10 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Total + er en førsteklas-
ses balansert vannløselig bladgjødsel 
med NPK.  Agroleaf Liquid kan blandes 
med et bredt utvalg av beskyttelses-
sprayer. Vi anbefaler en testblanding 
ved miksing med andre kjemikalier.

Komplett flytende bladgjødsel med NPK pluss biostimulant. Agroleaf Liquid Total + er et 
balansert NPK næringsstoff og biostimulerende middel formulert for å gi planter målrettet 
stressavlastning - akkurat når de trenger det mest.

I perioder med stress forårsaket av både miljø- og plante-
vernmidler vil Agroleaf Liquid Total + gi anlegget nitrogen, 
fosfor, kalium sammen med chelatert sink og mangan og et 
biostimulerende middel med tangekstrakt. Agroleaf Liquid 
Total + fungerer som et beskyttelsesmiddel for påføring 
av plantevernmidler for å forhindre eventuelle negative 
effekter på planten i en periode der den allerede er under 
stress fra sykdomspress.

Agroleaf Liquid Total + inneholder 7% nitrogen, 7% fosfor 
og 7% kalium som er formulert med et sitronsyrebasert 
tilførselssystem for å hjelpe gjennomtrengning av blad-
påførte produkter som andre ernæringsprodukter. Sink 
spiller en nøkkelrolle som en strukturell bestanddel eller 
regulatorisk ko-faktor for et bredt spekter av forskjellige 
enzymer i mange viktige biokjemiske veier. Mangan brukes 
i planter som en viktig bidragsyter til forskjellige biologis-
ke systemer, inkludert fotosyntese, respirasjon og nitro-
genassimilering.

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye 
teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-
teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av 
ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer 
effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes 
overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over 
bladene. Dette resulterer i et større dekket område for 
næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig 
ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Sink

7 %
7 %
7 %

0,10 %
0,100 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid Man z + er en første-
klasses  bladgjødsel. Agroleaf Liquid 
kan blandes med et bredt utvalg av 
beskyttelsessprayer.
Vi anbefaler en testblanding
ved miksing med andre kjemikalier.

Agroleaf Liquid Man Z + er en dobbeltmangel korrigerer av mangan- og sinkmikronæringsstoffer
som er tilstede i chelatform, utviklet for forebyggende og helbredende påføring av bladsprayer og
/ eller dryppvanning, for både jordbruk og frukttrær. Kan brukes forebyggende og kurativt.

Agroleaf Liquid Man Z + er en bladspray som brukes
forebyggende i dyrkbare avlinger, er det tilrådelig å utføre
Man Z + -behandlinger i perioden med størst vegetativ
vekst. I frukttrær anbefales det under igangsetting og ved
sterk utvikling, for å unngå full blomst. Når den påføres ved
befruktning, anbefales Man Z + for bruk som en
forebyggende applikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt.
Den nye teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-
teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av
ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer
effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes
overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over
bladene. Dette resulterer i et større dekket område for
næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig
ernæring og forbedrede utnyttelse.
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Mangan
Sink

0 %
0 %

10 %
4,70 %

1,300 %

For utendørs applikasjoner, oppløs
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver
hektar. Kan blandes med mange sopp- /
insektmidler. For blandinger med andre
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten
prøve før du bruker den i stor skala.
Anbefales i perioder med sterk vekst,
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før
blomstring, fruktsetting og et par uker
for innhøsting.

Analyse Innhold Anbefaling
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Agroleaf Liquid Zink M+ er en første-
klasses balansert vannløselig blad-
gjødsel med NPK. Agroleaf Liquid kan 
blandes med et bredt utvalg av beskyt-
telsessprayer. Vi anbefaler en testblan-
ding ved miksing med andre kjemikalier.

Agroleaf Liquid Zink M+ er en dobbeltmangel korrigerer av sink og mangan mikronæringsstoffer 
som er tilstede i chelatform, utviklet for forebyggende og helbredende påføring av bladsprayer og 
/ eller dryppvanning, for både jordbruk og frukttrær. Liquid Zink M+ kan brukes forebyggende og 
kurativt.

Agroleaf Liquid Zink M+ er en bladspray som brukes 
forebyggende i dyrkbare avlinger, er det tilrådelig å utføre 
-behandlinger i perioden med størst vegetativ vekst. I 
frukttrær anbefales det under igangsetting og ved sterk 
utvikling, for å unngå full blomst. Når den påføres ved 
befruktning, anbefales Zink M + for bruk som en 
forebyggende applikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til 
den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. 
Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig 
ernæring og forbedrede utnyttelse.

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

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Mangan
Sink

0 %
0 %
9 %

2,20 %
3,700 %

For utendørs applikasjoner, oppløs 
3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver 
hektar. Kan blandes med mange sopp- / 
insektmidler. For blandinger med andre 
kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten 
prøve før du bruker den i stor skala. 
Anbefales i perioder med sterk vekst, 
ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før 
blomstring, fruktsetting og et par uker 
for innhøsting. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter
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Agroleaf Liquid B-10 er en flytende 
gjødsel med bor (B) i form av 
boretanolamin.
Ikke bland med mineraloljer, mangan-
sulfat, sinksulfat eller med sulfokalsis-
ke forbindelser, syrer eller sterke baser. 
En test bør utføres, eller din rådgiver 
bør konsulteres for å fastslå kompatibi-
liteten til bestemte blandinger.

Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin. Den brukes til å 
forhindre og, om nødvendig, korrigere endringer forårsaket av mangel eller ubalanse i assimilerin-
gen av dette mikronæringsstoffet. Det kan påføres tre- og urteaktige avlinger via blad- og / eller 
rotapplikasjoner.

Agroleaf Liquid Man Z + er en bladspray som brukes
forebyggende i dyrkbare avlinger, er det tilrådelig å utføre
Man Z + -behandlinger i perioden med størst vegetativ
vekst. I frukttrær anbefales det under igangsetting og ved
sterk utvikling, for å unngå full blomst. Når den påføres ved
befruktning, anbefales Man Z + for bruk som en
forebyggende applikasjon.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 
for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til 
den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. 
Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig 
ernæring og forbedrede utnyttelse.
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Bor

0 %
0 %
0 %

10,00 %

For avlinger som er spesielt følsomme 
for mangel på bor, anbefales en forebyg-
gende rot- eller bladpåføring, og forde-
ler den angitte dosen i 2 eller 3 porsjoner. 
Ved busker og trær er det tilrådelig å 
utføre forebyggende behandlinger etter 
blomstring og fruktsetting, sammenfal-
lende med begynnelsen av økningen av 
større utvikling, og i dyrkbare avlinger, i 
de innledende fasene med større vege-
tativ vekst. I tilfelle mangel, må 2 eller 
3 påfølgende bladpåføringer av B-10 
utføres med intervaller på 15-20 dager, 
og fortsett, om nødvendig, å påføre 
doser via røttene.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter



https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/209w_uploadsGeneral_illustrationspackshotsSAAgroleaf-Po-
wer-Total.pn

Agroleaf Liquid MolyComplex er en 
NPK-gjødsel med en høy konsentrasjon 
av molybden, indikert som et kosttil-
skudd for planter som krever store 
mengder av dette mikronæringsstoffet, 
og spesielt for å forhindre og korrigere 
eventuelle endringer knyttet til man-
gler. MolyComplex må ikke blandes 
med oljeprodukter eller de produktene 
som bestemmer betydelige endringer 
i mediumets pH, enten ved syre eller 
alkalisk reaksjon. En test bør utføres, 
eller ICLs tekniske avdeling bør kon-
sulteres for å finne kompatibiliteten til 
bestemte blandinger.

Flytende bladgjødsel med molybden og NPK. Planter trenger molybden for kjemiske prosesser 
forbundet med nitrogenopptak. Agroleaf Liquid MolyComplex er et produkt utviklet for bruk i 
både blad- og rotapplikasjoner.

Planter trenger molybden for kjemiske prosesser forbun-
det med nitrogenopptak. I ikke-belgfrukter gjør molybden 
det mulig for planter å bruke nitratene som er tatt opp fra 
jorden. Hvis det er mangel, hopes nitrater opp i bladene, og 
systemet er ikke i stand til å lage proteiner. Dette resulte-
rer i symptomer som ligner på N-mangel. I belgvekstavlin-
ger er molybden også viktig for rotnodbakteriene (Rhyzo-
bia) for å fange opp atmosfærisk nitrogen. Belgfrukter er 
spesielt molybdenhungrige avlinger, da de trenger mer 
molybden for å fange opp nitrogen enn å bruke nitrater.

Agroleaf Liquid MolyComplex er et produkt utviklet for 
bruk i både blad- og rotapplikasjoner

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel 

for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye tekno-
logien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. 
F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske 
overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til 
den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overfla-
tespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. 
Dette resulterer i et større dekket område for nærings-
opptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til 
bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker 
næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring 
av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved 
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Bor
Molybden

3,6 %
16 %
4 %

0,10 %
4,000 %

Ved bladgjødsling fortynn med en meng-
de på 50-100 cc / hundre liter og over-
skrid aldri 3 L / Ha per påføring. Når det 
påføres i de tidlige stadiene av dyrking, 
må du sørge for at plantene har minst 
4-5 ekte blader og bruke minimumsdo-
sen. Behandlinger bør påføres sent på 
ettermiddagen eller tidlig på morgenen 
når temperaturen er lav og luftfuktighe-
ten er høy. Behandlinger bør ikke brukes 
i timevis med godt solskinn. Det anbefa-
les å bruke et fuktemiddel. 

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 10 liter



https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/209w_uploadsGeneral_illustrationspackshotsSAAgroleaf-Po-
wer-Total.pn

Agroleaf Crop Cereal, med sitt høye 
nivå av nitrogen, er utviklet for å for-
bedre den vegetative veksten og for å 
øke proteinnivået. En bladapplikasjon 
kan forbedre metabolismen og vann-
transporten i plantecellene betydelig, 
og hjelpe planten til å takle stressende 
situasjoner.

Agroleaf Crop Cereal 26-10-15 + 2MgO + TE er et fullstendig vannløselig bladgjødsel for 
kornavlinger for å oppfylle basegjødsel applikasjonene. Agroleaf Crop Cereal inneholder en 
spesiell NPK-formulering pluss en spesifikk chelatert sporelementpakning, særlig jern, som gjør 
produktet stabilt under forskjellige pH-forhold.

Agroleaf Crop Cereal er en vannløselig bladgjødsel, preget 
av høy løselighet og rask absorpsjon gjennom bladene.

Flytende bladgjødsel 26-10-15+2MgO+TE

Agroleaf Crop er en forebyggende bladgjødsel som inngår 
i en komplett gjødselsplan. Agroleaf Crop-serien består av 
fullt oppløselige formuleringer som inneholder både ma-
kro-, meso- og mikronæringsstoffer og en spesiell angitt 
sporemiks for alle avlingers behov. 

Agroleaf Crop krever et lavere volum spray for påføring, 
noe som reduserer næringskostnaden per hektar. Det kan 
lett blandes i tanker med et stort antall plantevernmidler.

Skreddersydd NPK-formulering for kornavlinger, og frem-
mer vegetativ vekst og høyt proteinnivå

Spesifikk pakke med chelaterte sporstoffer som gjør 
produktet stabilt under forskjellige pH-forhold

High N-produkt, beriket med fosfor og kalium for en velba-
lansert bladerernæring

Forbedret med ekstra magnesium for å styrke fotosyntese

Fullstendig vannløselig bladgjødsel
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Nitrogen totalt (N)
Fosforpentoksid (P205)
Kaliumoksid (K20)
Magnesiumoksid (MgO)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Bor (B)
Kobber (Cu)
Molybden (Mo)
Sink (Zn)

26 %
10 %
15 %

2,0 %
0,10 %

0,04 %
0,01 %

0,020 %
0,001 %
0,100 %

På våren vil påføring på den første synli-
ge noden øke vegetativ vekst, og den vil 
skikkelig utvikle tidlige stadier av både 
differensiering og blomsterutvikling. 
En ny påføring av Agroleaf Crop Cereal 
kan gjøres når 2. internode er synlig, en 
kritisk fase som vil utgjøre forskjellen i 
utbytte og kvalitet. Innholdet av fosfor 
og kalium vil forbedre stammens utvik-
ling og kornene. For å øke kvaliteten og 
nivået av protein, anbefales en tredje 
påføring av Agroleaf Crop Cereal ved 
hodedannelse, før blomstring eller etter 
blomstring - på tidlig kornstadium.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 25 kg
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Agroleaf Crop Oil Seed er en fullstendig 
vannløselig bladgjødsel, mye brukt i 
rapsvekster for å oppfylle basegjød-
selbehovet. Agroleaf Crop Oil Seed 
inneholder en spesiell NPK-formulering 
pluss en spesifikk sporelementpakke, 
spesielt bor, mangan og et høyt svovel-
nivå.

Agroleaf Crop Oil Seed er en fullstendig vannløselig bladgjødsel, mye brukt i rapsvekster for å 
oppfylle basegjødselbehovet. Agroleaf Crop Oil Seed inneholder en spesiell NPK-formulering 
pluss en spesifikk sporelementpakke, spesielt bor, mangan og et høyt svovelnivå.

Agroleaf Crop Oil Seed er en fullstendig vannløselig blad-
gjødsel, mye brukt i rapsvekster for å oppfylle basegjød-
selbehovet. 

Agroleaf Crop Oil Seed inneholder en spesiell NPK-formu-
lering pluss en spesifikk sporelementpakke, spesielt bor, 
mangan og et høyt svovelnivå.

Agroleaf Crop Oil Seed er en vannløselig bladgjødsel, pre-
get av høy løselighet og rask absorpsjon gjennom 
plantebladene.

-Skreddersydd NPK-formulering for rapsavlinger, som 
fremmer bedre etablering og øker blomstringen

-Spesifikk pakke med meso- og sporstoffer

-Produkt med høy PK, spesielt designet for bruk i tidlige 
stadier

-Forbedret med ekstra magnesium for å øke fotosyntese

-Fullstendig vannløselig bladgjødsel
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

6 %
18 %
31 %

2,0 %
0,10 %

0,40 %
0,50 %

0,050 %
0,010 %
0,200 %

Agroleaf Crop Oil Seed er spesielt 
utviklet for etablering av planter i tidlige 
stadier og for å øke blomstringen. Første 
påføring kan gjøres i 6-8 blader, 
forbedrer rotsystemet og vannforvalt-
ningen i planten, og forbereder plantene 
for vinteren. Andre påføring kan utføres 
når første blomst er åpen for å øke 
blomstringen og tidlig settinger av 
poder.

Analyse Innhold Anbefaling
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Agroleaf Crop Potato er en helt 
vannløselig bladgjødsel, mye brukt i 
potetavlinger for å fullføre basegjødse-
lapplikasjonene. Agroleaf Crop Potato 
inneholder en spesiell NPK-formulering 
pluss en spesifikk sporelementpakke, 
spesielt bor, mangan og sink.

Agroleaf Crop Potato er en helt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i potetavlinger for å fullføre 
basegjødselapplikasjonene. Agroleaf Crop Potato inneholder en spesiell NPK-formulering pluss en 
spesifikk sporelementpakke, spesielt bor, mangan og sink.

Agroleaf Crop Potato er en vannløselig bladgjødsel, preget 
av høy løselighet og rask absorpsjon gjennom  
plantebladene.

 
-Skreddersydd NPK-formulering for potetavlinger, som 
fremmer rotsystemet og knollinitiering

-Dedikert pakke med sporstoffer, spesielt bor, mangan og 
sink

-Høyt nivå av fosfor, viktig for riktig energiledelse i 
anlegget

-Forbedret med ekstra magnesium for å øke fotosyntese

-Fullstendig vannløselig bladgjødsel
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

5 %
36 %
25 %

2,0 %
0,10 %
0,20 %
0,50 %

0,020 %
0,010 %
0,200 %

Agroleaf Crop Potato, med sitt høye 
nivå av P og K, er spesielt utviklet for 
applikasjoner i tidlige stadier. Spesielt i 
tørke og kalde jordtemperaturer, kan en 
bladapplikasjon forbedre utviklingen av 
rotsystemet og vanntransport i plante-
cellene betydelig, og hjelpe planten til å 
takle stressende situasjoner. En annen 
påføring med Agroleaf Crop Potato 
anbefales ved starten av knolldannel-
se, når fosfor tilgjengelighet spiller en 
nøkkelrolle.

Analyse Innhold Anbefaling
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Agroleaf Special Sink er et første-
klasses fullt vannløselig bladgjødsel, 
mye brukt i jordbruk og hagebruk for å 
forhindre og kontrollere manganmangel 
i et bredt utvalg av avlinger, som korn, 
grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special Sink er et førsteklasses fullt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i jordbruk og 
hagebruk for å forhindre og kontrollere sinkmangel i et bredt utvalg av avlinger, som korn, grønn-
saker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special Sink er et førsteklasses fullt vannløselig 
bladgjødsel, mye brukt i jordbruk og hagebruk for å for-
hindre og kontrollere manganmangel i et bredt utvalg av 
avlinger, som korn, grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special inkluderer X3 som forbedrer nærings-
opptaket.
-Bladgjødsel med Agroleaf Special Zn muliggjør rask 
absorpsjon av plantene, derav fysiologisk stress fra plan-
tene på grunn av sinkmangel slutter innen en dag eller to. 
-Normal ytelse av avlingen gjenopptas snart.
-Den oppløses raskt og totalt, slik at klargjøring av løsnin-
gen er enkel og problemfri.
-Agroleaf Special Zn forbedrer stoffskiftet.
-Produktet inneholder også X₃ Active, en spesifikk 

aminosyre som letter absorpsjonen av denne forbindelsen 
i planteblader og derfor gir et effektivt opptak.
-EDTA er et kraftig chelateringsmiddel, som kan beskytte 
metallatomet som er kompleksbundet med det, mot utfel-
ling og inaktivering under forhold som ellers ville forårsa-
ket at metallatomet ikke var tilgjengelig for plantene.
-Agroleaf Special Zn er produsert av de beste råvarene, 
av de fleste moderne produksjonsteknologier. Den har 
den høyeste konsentrasjonen av aktiv forbindelse blant 
produkter av sitt slag.
-Agroleaf Special Zn kan blandes i tanker med et bredt 
spekter av andre gjødsel og plantebeskyttelsesmidler. 
-Ved dette kan produsenten spare på feltoperasjoner, og 
kan løse sinkmangel, samtidig som han bekjemper ulike 
skadedyr og sykdommer.
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Nitrogen
Fosfor
Kalium
Sink

0 %
0 %
0 %

14 %

Best tid for bladgjødsling er sen ettermid-
dag/kveld. Unngå vannstressede avlinger, 
lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, for-
ventes nedbør innen 3 dager. Nedbør innen 4 
timer etter sprøyting, bør avlingen sprayes 
påny om 3-4 dager. Prøv endelig konsentra-
sjon på en lite felt med flere planter en uke 
før. Sjekk for uønskede resultater, særlig 
når blandes med andre stoffer.  Bruk sprøyte 
som gir trykk som produserer fine dråper. 
Fyll  beholderen til halv; start blanding. Legg 
all gjødsel i tanken og vent på oppløsning. 
Sjekk at pH er mellom 4 og 6,5, korriger om 
nødvendig. Legg hele tiltenkt mengdens-
oppdrepende midler og / eller insektmidler 
i . Korriger  evt. pH ved å tilsette svært små 
mengder Nova Pekacid eller NaOH. Fyll 
sprøytebeholderen til full kapasitet. Begynn 
med en gang og stopp ikke før tom tank. 
Oppbevar ikke oppløsningen over natten.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 6 x 2 kg



https://www.gronngjodsel.no/wp-content/uploads/2021/05/209w_uploadsGeneral_illustrationspackshotsSAAgroleaf-Po-
wer-Total.pn

Agroleaf Special Mangan er et første-
klasses fullt vannløselig blandgjødsel, 
mye brukt i jordbruk og hagebruk for å 
forhindre og kontrollere manganmangel 
i et bredt utvalg av avlinger, som korn, 
grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special Mangan er et førsteklasses fullt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i jordbruk 
og hagebruk for å forhindre og kontrollere manganmangel i et bredt utvalg av avlinger, som korn, 
grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special Mangan inkluderer X3 som forbedrer 
næringsopptaket.

Bladgjødsel muliggjør rask absorpsjon av plantene, derfor 
blir plantens fysiologiske stress på grunn av Mn-mangelen 
avsluttet innen en dag eller to.

Agroleaf Special Mn forbedrer metabolismen av planter.
Produktet inneholder også X₃ Active, en spesifikk ami-
nosyre som letter absorpsjonen av denne forbindelsen i 
planteblader og derfor gir et effektivt opptak.

-EDTA er et kraftig chelateringsmiddel, som kan beskytte 
metallatomet som er sammensatt med det, mot utfelling 
og inaktivering under forhold som ellers ville forårsaket at 

metallatomet ikke var tilgjengelig for plantene.

-Den oppløses raskt og fullstendig, slik at klargjøring av 
løsningen er enkel og problemfri.

-Agroleaf Special Mn er produsert av de beste råvarene, 
av de fleste moderne produksjonsteknologier. Den har 
den høyeste konsentrasjonen av aktiv forbindelse blant 
produkter av sitt slag.

-Agroleaf Special Mn kan blandes i tanker med et bredt 
spekter av andre gjødsel og plantebeskyttelsesmidler. Ved 
dette kan produsenten spare på feltoperasjoner, og kan 
løse manganmangel, samtidig som han kontrollerer ulike 
skadedyr og sykdommer.
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Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Mangan

0 %
0 %
0 %

12 %

Best tid for bladgjødsling er sen ettermid-
dag/kveld. Unngå vannstressede avlinger, 
lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, for-
ventes nedbør innen 3 dager. Nedbør innen 4 
timer etter sprøyting, bør avlingen sprayes 
påny om 3-4 dager. Prøv endelig konsentra-
sjon på en lite felt med flere planter en uke 
før. Sjekk for uønskede resultater, særlig 
når blandes med andre stoffer.  Bruk sprøyte 
som gir trykk som produserer fine dråper. 
Fyll  beholderen til halv; start blanding. Legg 
all gjødsel i tanken og vent på oppløsning. 
Sjekk at pH er mellom 4 og 6,5, korriger om 
nødvendig. Legg hele tiltenkt mengdens-
oppdrepende midler og / eller insektmidler 
i . Korriger  evt. pH ved å tilsette svært små 
mengder Nova Pekacid eller NaOH. Fyll 
sprøytebeholderen til full kapasitet. Begynn 
med en gang og stopp ikke før tom tank. 
Oppbevar ikke oppløsningen over natten.

Analyse Innhold Anbefaling

Pakning 6 x 2 kg



Nitrat-nitrogen
• Direkte tilgjengelig for opptak i plante-
ne gir rask og sikker vekst.
• Foretrukket nitrogengjødselform for 
de fleste kulturer.
• Forbedrer plantens opptak av  kalium, 
kalsium og magnesium.
Fosfor
Rotutvikling - høyt fosfornivå i mediet 
ved planting eller omplanting vil styrke 
kulturen og veksten av den.

MAP

Monoammonium fosfat(MAP) er gjødsel i form av et frittflytende krystallinsk pulver som raskt 
oppløses i vann uten bunnfall. Ideell for dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter, men 
kan også brukes som fosforgjødsel til nedmolding og som overgjødsling. Som en svært effektiv 
kilde til fosfor og nitrogen for planter, er MAP anbefalt for bruk i begynnelsen av vekstsesongen 
når fosfor tilgjengelighet er avgjørende for etablering av rotsystemet.

MAP blandes med annen gjødsel for å møte  behov gjen-
nom hele vekstsyklus. Ikke bare er MAP en effektiv kilde 
for fosfor, den letter også opptak av fosfor naturlig til 
stede i jorden på grunn av ammonium (NH4 +) i MAP, som 
senker pH-verdien i rotsona og således forbedrer fosfor 
tilgjengelighet. Planter gjødslet med monoammoniumfos-
fat absorberer lett nitrogen og fosfor som er nødvendig 
for vekst og utvikling av planten. Sprøyting av gjødsel på 
planteblader eller vanning av dem ved hjelp av kapillær-
vanningssystemer, vil sikre en balansert tilførsel av nød-
vendige materialer til anlegget.

Lett tilgjengelig - lett oppløselig, øyeblikkelig bruk.

Kornformet krystallform gir fleksibilitet.

Konsentrert, har lite lagringsbehov, raskt å spre.

En hurtig kilde til nitrogen og fosfor.

Lavt klorid, så egnet for kloridfølsomme avlinger.

Ingen foredlings- eller avfallsprodukter.
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N-NH4 (Ammoniakk)
Totalt P2O5
P
N + P2O5
Analyse
pH 1% løsning
Uløselige stoffer
Sulfat (SO3)
Kadmium (Cd)

12,1 %
61,4 %
26,8 %
73,5 %

98,8 %
4,2 – 4,8

< 0,05 %
< 0,100 %

< 1 ppm

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå. MAP kan påfører før 
veksten tar til på våren. Målet er ofte 
å tilpasse fosforkravene til avlingens 
nitrogenbehov.Der nitrogenmengden 
varieres, for eksempel i presisjons-
gjødsling, kan mengden varieres for 
å best samsvare med den samlede 
nitrogenbruken.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

25 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 spirin-
gen. Dette er en  gjødsel som bringer 
lett tilgjengelig fosfor til avlingen, og 
kan derfor tas opp av planten på et tid-
lig tidspunkt for å mate nitrogenfikse-
ringen, som forekommer i rotknutene 
og for proteinsyntese i planten.

Eng
Husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker 
kilde til tilgjengelig fosfat, og betrak-
tes best som å opprettholde jordre-
server. MAP kan påføres i samsvar 
med nitrogen- og fosforbehov som 
nødvendig for å oppnå optimal gress-
vekst gjennom sesongen i riktig N: 
P-forhold.



MINERALGJØDSEL

MAP Kaliumsulfat



Nitrat-nitrogen
• Direkte tilgjengelig for opptak i plante-
ne gir rask og sikker vekst.
• Foretrukket nitrogengjødselform for 
de fleste kulturer.
• Forbedrer plantens opptak av  kalium, 
kalsium og magnesium.
Fosfor
Rotutvikling - høyt fosfornivå i mediet 
ved planting eller omplanting vil styrke 
kulturen og veksten av den.

MAP

Monoammonium fosfat(MAP) er gjødsel i form av et frittflytende krystallinsk pulver som raskt 
oppløses i vann uten bunnfall. Ideell for dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter, men 
kan også brukes som fosforgjødsel til nedmolding og som overgjødsling. Som en svært effektiv 
kilde til fosfor og nitrogen for planter, er MAP anbefalt for bruk i begynnelsen av vekstsesongen 
når fosfor tilgjengelighet er avgjørende for etablering av rotsystemet.

MAP blandes med annen gjødsel for å møte  behov gjen-
nom hele vekstsyklus. Ikke bare er MAP en effektiv kilde 
for fosfor, den letter også opptak av fosfor naturlig til 
stede i jorden på grunn av ammonium (NH4 +) i MAP, som 
senker pH-verdien i rotsona og således forbedrer fosfor 
tilgjengelighet. Planter gjødslet med monoammoniumfos-
fat absorberer lett nitrogen og fosfor som er nødvendig 
for vekst og utvikling av planten. Sprøyting av gjødsel på 
planteblader eller vanning av dem ved hjelp av kapillær-
vanningssystemer, vil sikre en balansert tilførsel av nød-
vendige materialer til anlegget.

Lett tilgjengelig - lett oppløselig, øyeblikkelig bruk.

Kornformet krystallform gir fleksibilitet.

Konsentrert, har lite lagringsbehov, raskt å spre.

En hurtig kilde til nitrogen og fosfor.

Lavt klorid, så egnet for kloridfølsomme avlinger.

Ingen foredlings- eller avfallsprodukter.
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N-NH4 (Ammoniakk)
Totalt P2O5
P
N + P2O5
Analyse
pH 1% løsning
Uløselige stoffer
Sulfat (SO3)
Kadmium (Cd)

12,1 %
61,4 %
26,8 %
73,5 %

98,8 %
4,2 – 4,8

< 0,05 %
< 0,100 %

< 1 ppm

Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter rådgiver, 
plantens næringsbehov og 
avlingsnivå. MAP kan påfører før 
veksten tar til på våren. Målet er ofte 
å tilpasse fosforkravene til avlingens 
nitrogenbehov.Der nitrogenmengden 
varieres, for eksempel i presisjons-
gjødsling, kan mengden varieres for 
å best samsvare med den samlede 
nitrogenbruken.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

25 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 spirin-
gen. Dette er en  gjødsel som bringer 
lett tilgjengelig fosfor til avlingen, og 
kan derfor tas opp av planten på et tid-
lig tidspunkt for å mate nitrogenfikse-
ringen, som forekommer i rotknutene 
og for proteinsyntese i planten.

Eng
Husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker 
kilde til tilgjengelig fosfat, og betrak-
tes best som å opprettholde jordre-
server. MAP kan påføres i samsvar 
med nitrogen- og fosforbehov som 
nødvendig for å oppnå optimal gress-
vekst gjennom sesongen i riktig N: 
P-forhold.



Rent  kaliumsulfat, arcanitt, er sjel-
den. Kaliumsulfat skilles derfor som 
regel ut fra en naturlige mineraler:
Kainite, MgSO4 · KCl · H2O
Picromerite, K2SO4MGSO46H2O
Leonite, K2SO4MGSO44H2O
Langbeinite, K2Mg2 (SO4) 3
Aftalitt K3Na (SO4) 2
Polyhalitt,  
K2SO4MGSO42CaSO42H2O

Kaliumsulfat

Høy prosent kalium (K) gjødsel på sulfatisk base er egnet for alle klorid og salt sensitive avlinger. 
Kaliumsulfat er ideell å blande med andre gjødseltyper. Kombinert med en eller to andre 
komponenter har den et stort omfang av bruksområde.

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 Kaliumsulfat kompletterer 
rutinemessige gjødslingsapplikasjoner og tilbyr en rekke 
fordeler for direkte spredning:

Sikkerhet og fleksibilitet – Egenskapene til Kaliumsulfat 
gjør det mulig for både tidlig og sen spredning, uten risiko-
en for utvasking eller saltskade til jorden.

Et støvfritt produkt – Den spesielle prosessen brukt til 
å lage granulene forsikrer at kunstgjødselen er så og si 
støvfri. Den granulære formen gjør det enkelt å håndtere 
og blande produktet med andre granulære produkter uten 
støvproblemer. Granulene er produsert via en spesiell 
fire-steg prosess. Etter å ha komprimert SOP fra pulver til 
fast form, blir disse knust og deretter granulert. Granulene 
siktes så, for å fjerne for store og små partikler, og fraktes 
til en separert enhet for avstøving. Komprimert luft skytes 
så på granulene for å fjerne støvet, og til slutt blir granule-
ne belagt med et spesielt tynt lag for å holde dem støvfrie.
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Kalium(K2O)
Svovel(S)
Klorider(Cl)
Fuktighet
Hardhet

Partikler over 2 mm
Partikler over 5 mm

min 50 %
min 17 %

maks 2,5 %
Maks 1,0 %
2,5 kg/korn

75-95 %
maks. 5 %

Referer til jord- og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og avlingsni-
vå.
Kaliumsulfat kan påføres før vek-
sten tar til på våren. Målet er ofte å 
tilpasse svovelkravene til avlingens 
kaliumbehov.

Analyse Innhold Anbefaling

15/1000 kg

Korn og oljevekster
Tilføres etter jordanalyser: På begyn-
nelsen 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 kornprotein-
kvalitet. På malt bygg for utbytte og 
kvalitet.

Erter
Tilføres etter jordanalyser: Rett i såbed 
eller like etter spiringen. Dette er en 
null-N gjødsel som bringer lett tilgjen-
gelig kalium og svovel til avlingen, og 
kan derfor tas opp av planten på et 
tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfik-
seringen, som forekommer i rotknute-
ne og for proteinsyntese i planten.

Eng
Tilføres etter jordanalyser: Anvendelse 
av husdyrgjødsel og gylle er ingen 
sikker kilde til kalium eller sulfat, og 
betraktes best som å opprettholde 
jordreserver. Kaliumsulfat bør påfø-
res i samsvar med nitrogenbehov 
som nødvendig for å oppnå optimal 
gressvekst gjennom sesongen i riktig 
K:N:S-forhold.



HJELPESTOFF



N- (n-butyl) tiofosforsyretriamid 
(NBPT) er en organofosforforbin-
delse med formelen SP (NH2) 2 
(NHC4H9).

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

Agrotain er en ureasehemmer som redusere ammoniakkflyktighet etter gjødsling. Ureashemmere 
reduserer omdannelseshastigheten fra urea i gjødsel til ammonium (enzymatisk hydrolyse), som 
deretter raskt kan konvertere til gassformig ammoniakk og gå tapt i luften eller konvertere til 
nitrat (NO3-) og bli utsatt for utvaskingstap. Ved å holde seg lenger i ureaform kan gjødsel saktere 

Urea er en rømningskunstner. Hvis den påføres jordover-
flaten, må den innlemmes ved jordbearbeiding, regn eller 
vanning kort tid etter påføring. Ellers kan tap under 
fordampning være betydelig. Når urea brytes ned, frigjø-
res ammoniakk. Denne prosessen tilrettelegges av et en-
zym kalt urease. Hvis urea er innarbeidet, blir ammoniakk 
omdannet til ammonium og vil bli beholdt i jorden. Men 
hvis urea blir igjen på overflaten, vil mye av ammoniakken 
gå tapt i atmosfæren.

Vanligvis kan 10% til 20% av ureanitrogen gå tapt innen 
fem dager med det største tapet de første dagene etter 
påføring. Tapsraten øker med fuktighet på jordoverflaten, 
temperatur, jordens pH og vind. Agrotain stopper urea-
senzymets aktivitet i opptil 14 dager. 

Hvis urea er innlemmet ved jordbearbeiding, regn eller 
vanning i løpet av denne perioden, bør tapene være 
minimale.
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N-(n-butyl)-tiofosfortriamid
Ufarlige komponenter
Ufarlig fargestoff

40-70 %
30-60 %

< 3 %

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

Omtrent 0,5 vekt % Agrotain blandes 
med urea.

Volum 10 liter

Analyse Innhold Anbefaling

10- 500 kg




