
gjødsel

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

13,6 %
0,46 %
5,9 %

0,37 %
0,03 %
0,37 %

3,7 ppm
5,2 ppm

2400 ppm
2,4 ppm
36 ppm
22 ppm

Alle aminosyrer i Pepton er 
av type L

Alanin
Lysin
Arginin
Metionin
Asparaginsyre
Fenylalanin
Cystein
Serin
Glutaminsyre

Treonin
Glycin
Tryptofan
Histidin
Tyrosin
Isoleucin
Valin
Leucin
Prolin

Bladgjødsling:
150-250 gr / 100 L vann
fra 0,1 - 4 kg / daa

Dryppvanning:
Bruk 0,2 - 0,4 kg / daa / 
påføring.

Pepton 85/16 er en ny økologisk bladgjødsel med høyt næringsinnhold. Med Pepton kan man kjøpe 
verdifull tid når vekstpotensialet er til stede men planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. 
Pepton er med andre ord en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling. 
 
Typiske situasjoner der Pepton vil være gunstig er når planten har potensiale for vekst men ikke får tilført 
alt den trenger. Det kan være tidlig på våren, når lav temperatur i jorda gjør at rota ikke kommer skikkelig 
igang, etter tørkeperioder, ved mineralmangel eller hvis plantene er blitt stresset eller svekket. Med 
Pepton vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale og samtidig legge grunnlag 
for langsiktig videre vekst. Pepton styrker alle deler av planten og tilfører dermed vitalitet og vekst.
 
Pepton brukes på alle typer bladgjødsling av avlinger; gress, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv. 
I motsetning til gjødsling som skal tas opp gjennom rotsystemet vil bladgjødsling med Pepton gi rask 
effekt. Pepton brukes gjerne i kombinasjon med annen gjødsling eller plantevern siden aminosyrene i 
Pepton åpner passasje gjennom vokslaget til plantens celler og forenkler dermed opptak av andre stoffer.
 
Med hele 85% aminosyrer og 16 % frie aminosyrer er Pepton den meste næringsrike formelen på 
markedet, der 100 % av aminosyrene foreligger i sin gunstigste form (L-isomer). Aminosyrene i Pepton er 
enkle for planten å ta opp fordi de er framstilt enzymatisk fra hemoglobin, et lettfordøyelig protein. Pepton 
vil dermed også gi ekstra tilskudd av jern og kalium, som bidrar til dypere grønnfarge på plantene og mer 
effektiv fotosyntese.
 
Pepton lages fra råvarer av høy kvalitet under streng kontroll. Pepton leveres i form av mikrogranulat og 
er 100 % vannløselig, lagringsstabil og enkel å bruke. Pepton brukes også til dryppvanning. Pepton er 
godkjent i økologisk landbruk ved (EU) nr. 834/2007. Pepton er godkjent i Driftsmiddelregisteret hos 
Debio. Mattilsynet Reg.nr 7958
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BIORG N
6-2-4

Biorg N er en organisk flytende gjødsel for bruk i de fleste avlinger. 
Det høye innholdet av nitrogen og karbohydrater gir plantene energi 
og sporstoffer bidrar til et sunt og effektivt jordliv. 

Biorg N består av 100% naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger.

Biorg N er formulert for både sprøyting og dryppvanning og vil ikke 
blokkere inline filtre. Det er svært økonomisk i bruk og effektivt på 
grunn av sitt brede utvalg av næringsstoffer. 

Biorg N kan gjenopprette balansen i jorda og styrke vekstenes vitalitet, 
slik at de bedre kan utnytte sin egen motstand mot sykdom. Pro-
duksjonen per mål vil øke, og tilførsel av nitrogen og fosfat vil kunne 
reduseres.

På grunn av den lave saltholdigheten, representerer denne gjødselen 
ingen risiko for brenning.

Biorg N er 100 % vegetabilsk.

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

22%
6 %
2 %
4 %

0,9 %
0,3 %
0,5 %

23 ppm
41 ppm

310 ppm
3 ppm
3 ppm

Bladgjødsling:
0 - 20 kg / 100 L vann
fra 0 - 1 kg / daa

Dryppvanning:
Bruk 0 - 10 kg / daa / 
påføring.

25 kg

Vinasse basert flytende 
gjødsel. 

Gjødselen er klorfri. 

Hektolitervekt: 1,2 kg. 


