
Basert på vannfasen av hønsegjødsel 
og karbohydrater
Gjødselen er klorfri. 

Hektolitervekt: 120 kg.

AKTIV K

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

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

plantenæringsstoffene.
Biorg K er en organisk flytende gjødsel for bruk i de fleste 
avlinger. Det høye innholdet av karbohydrater, kalium og 
tilskudd av nitro- gen gir plantene energi. Sporstoffer bi-
drar til et sunt og effektivt jordliv. Biorg K består av 100% 
naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger.
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Generell gjødsling anbefaling, 
mengde må tilpasses.  
Referer til jord og eventuelt blad 
analyse, samt konsulter din rådgiver, 
plantens næringsbehov og avlingsni-
vå.

Analyse Innhold Anbefaling

25/1000 kg

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

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

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

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


