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  Morten Eirik Engelsjord
  Daglig leder

Kjære grøntanleggskunde

I mer enn 10 år har vi jobbet målbevisst for å kunne tilby norske grøntanlegg noen av markedets absolutt  
beste produkter, og vi er fortsatt meget stolte over å kunne markedsføre kjente merkenavn som The Andersons, 
Floratine, Gro-Power, Plant Marvel og JRM. Om du kjøper gjødsel, biostimulanter, frø eller andre driftsmidler 
fra oss, skal du vite at de aller beste råvarer er benyttet for at grønne, slitesterke og varige plenarealer skal  
oppnås. 

Vårt kontor og varelager ligger i Rygge kommune i Østfold. Bruk av så vel egne som lokale transportører, gjør 
oss meget fleksible, og vi kan derfor tilby raske vareleveranser og god service.

Vi er i besittelse av en bred faglig kompetanse. Det gjør oss i stand til å bistå med kvalifisert rådgiving og  
utredninger innenfor nyanlegg, rehabilitering, renovering og vedlikehold av golf- og fotballbaner, ferdigplen  
og andre grasarealer. 

Kvalitetsprodukter, høy servicegrad og god fagkompetanse er faktorer som gjør oss til en leverandør du kan 
stole på. Floratine Norge – når resultatet er viktigst!

August, 2015
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Gjødsel og gjødsling

Å gjødsle en golfbane, fotballbane eller et hvilket som helst annet grasareal, kan være enkelt så lenge de 
miljømessige forholdene er optimale. Når behovet for god kunnskap om gjødsling og næringsstoffer likevel 
viser seg å være helt nødvendig, skyldes det ikke minst at graset er etablert på klimatisk ugunstige steder, 
ekstra høye krav stilles til spilleflatenes kvalitet, i tillegg til at det er ekstra stor bruk og slitasje på de ulike 
sports- og plenarealene.

Gjødsel tilføres for å øke og/eller balansere vekstmassens næringsinnhold, erstatte den plantenæring som er  
akkumulert og fjernet med avklippet, som kompensering for næringsstoffer som tapes gjennom utvasking, 
og for å stimulere til ekstra vekst og utvikling hos graset. Et gjødselprodukt kan enten være av uorganisk eller 
organisk karakter, basert på syntetiske eller naturlige substanser. Det kan tilføres i fast (som granulater) eller i 
flytende form (som næringsløsninger).

Et tradisjonelt gjødslingsopplegg basert på granulert gjødsling (jf. næringsopptak via rota) kan aldri bli bedre 
enn det rotsystemet tillater. Hvor effektivt rotsystemet er, avhenger av dets opptaksevne («kapasitet»).  
Opptaksevnen begrenses av de vekstmessige forholdene gjennom sesongen og reduseres for eksempel ved  
både høye og lave jordtemperaturer, samt lave klippehøyder.

«Feed the soil, not the plant» er et gjødslingsprinsipp som mange praktiserer. Dette forutsetter imidlertid at 
man har ei jord eller en vekstmasse bestående av mye organisk materiale og et aktivt mikroliv. Golfgreener,  
tee-steder og moderne oppbygde grasbaner, derimot, vil sjelden inneholde mye organisk materiale fordi fokus 
er lagt på vanngjennomslippelighet/-infiltrasjon. På slike arealer vil bladgjødsling være en effektiv metode når 
det gjelder jevn tilførsel og god utnyttelse av tilført plantenæring. I kombinasjon med gjødslingsmåter som 
baserer seg på næringsopptak via rotsystemet, er derfor bladgjødsling et viktig hjelpemiddel for greenkeepere/
banemestere som ønsker å oppnå en mer kontrollert, miljøvennlig og sunn plantevekst.

Grasplantene trenger alle nødvendige  
(essensielle) næringsstoffer, 17 i tallet,  
hele tiden og i tilstrekkelige mengder.  

For mye eller for lite, 
- begge deler kan være 
uheldig for grasveksten!

I forbindelse med produktbeskrivelsene i denne katalogen,  
angis gjødselproduktenes sammensetning av nitrogen, fosfor 
og kalium både på oksydbasis og elementbasis. I USA, England 
og flere andre steder er det vanlig å oppgi NPK-innholdet på 
oksydbasis, mens det i Norge er krav om å oppgi NPK- 
innholdet på elementnivå. Produktene i denne katalogen  
vil derfor bli presentert på følgende måte:
 
N-P2O5-K20  (N-P-K)                 Eks.:   6-0-12 (6-0-10)
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Våre leverandører

The Andersons® er et amerikansk foretak som produserer og distribuerer gjødsel over hele verden.  
Med merkenavn som Nutri DG®, Tee Time® og Poly Sports® har The Andersons et bredt utvalg av syntetiske  
produkter som kommer golf, fotball, ferdigplen og andre plenarealer til del, enten det skal gjødsles en eller 
to ganger i løpet av vekstsesongen («slow-release»), eller man ønsker å ha full kontroll på tilveksten gjennom 
regelmessig «spoon-feeding» med meget lettoppløselige gjødseltyper.  
 
Den aller «råeste» fastgjødsla bærer navnet Nutri DG® (gjødseltypen går under betegnelsen Contec DG i 
USA). Nutri DG, som er blant de mest finkornede gjødseltyper som finnes på markedet (partikkeldiameter 
på 0,75 mm), er utviklet for å etterkomme de strenge næringskravene hos kortklipt gras brukt på golfbaner og 
andre typer sportsarealer. Produktene har veldig høy ensartethet, noe som garanterer for en jevn fordeling og 
spredning av produktet.  
 
Nutri DG-produktene er kjemisk blandet (dvs. hvert eneste gjødselkorn inneholder nøyaktig samme  
næringsmengde) og meget vannoppløselige. Produktene er også tilsatt HAP (en løselig form av karbon) som 
frigjøres i vekstmassen når gjødselpartikkelen løser seg opp i vann. Via biokjemiske reaksjoner i jorda, vil HAP 
bli omformet til humussyrer og fulvosyrer. Disse syrene vil hjelpe til med sjelatering av næringsstoffene i  
vekstmassen og gjøre disse mer tilgjengelige i jorda og for opptak i planta. Fulvosyrene vil i tillegg kunne gi  
en «hormonlignende» stimulering av planta. Noen Nutri DG-produkter inneholder Proactin®, en blanding av 
L-aminosyrer, vitaminer og sammensatte sukkerforbindelser, som bidrar til å fremme næringstilgjengeligheten 
og bedre plantens stresstoleranse.  
 
Gjødselkornene i Nutri DG-produktene løses opp i tusenvis av mikroskopiske partikler når de kommer i 
kontakt med vann, noe som eliminerer mange av problemene knyttet til bruk av granulatgjødsel på kortklipte 
grasoverflater. Med Nutri DG blir det derfor slutt på klebende gjødselrester på golfballer, golfsko, putter etc.,  
og ikke noe svinn i forbindelse med klipping, med det resultat at man får en mer effektiv utnyttelse av den 
tilførte næringa. Bruk av Nutri DG-produkter innebærer kort og godt at man oppgraderer sitt grasdekke til 
«konkurransenivå». 

Tee Time® er mekanisk blandete gjødseltyper for greener, tee-steder, fairwayer, fotballbaner og andre plen- 
arealer. Nøkkelingredienser i Tee Time-produktene innbefatter ammoniumsulfat, kaliumsulfat og/eller  
metylenurea. Andersons 13-2-13 og Andersons 8-0-16, - begge med 100 % lettilgjengelig nitrogen fra  
ammoniumsulfat, er blant våre mest anvendte gjødselprodukter. For produkter som baserer seg på en  
kontrollert, forutsigbar og langvarig frigjøring av nitrogenet, er MUtech™ (The Andersons sitt merkenavn  
for metylenurea) et utmerket valg. Frigjøringen av nitrogen skjer uavhengig av oppløsningen til selve  
gjødselkornet. MUtech-produkter frigir nitrogenet over tid ved hjelp av mikrober som «fordøyer»/bryter  
ned polymerkjedene. Korte metylenurea-kjeder fordøyes raskt, mens lange kjeder krever lang nedbrytingstid 
for å bli plantetilgjengelig. I motsetning til andre langsomtvirkende nitrogenkilder, er frigjøringen fra MUtech™ 
upåvirket av partikkelstørrelse og fysiske påkjenninger/skader fra klipping, tråkk og golfbilkjøring. MUtech- 
produktene har lav saltindeks, noe som gir svært liten fare for sviskader på graset. Jevn og forutsigbar vekst, 
opptil 4 måneder, oppnås ved bruk av disse Tee Time-produktene. Andersons 25-5-15 og Andersons 10-5-25, 
begge med mikro, er utmerkete MUtech-produkter for et hvert grøntareal.
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Poly Sports® er designet for grasarealer som klippes høyt, for eksempel fairwayer, roughområder, fotballbaner, 
ferdigplen og hage-/bruksplener. Produktene er mekanisk blandet, kappekledt (coated), og med seintvirkende 
nitrogen som stammer fra NS-54™ (polymer coated sulfur coated urea, PCSCU) og Extend™ (polymer coated 
urea). NS-54™ har en lav svovelandel og en høyere nitrogenandel, mens fordelen med Extend™ er en forlenget 
virkningsgrad og ikke noe svovel (coatingen består av polyuretan). Bruk av Poly Sports-produktene gir mindre 
risiko for næringsutvasking, og en jevnere (og mindre) grastilvekst. Produktene sikkerstiller en jevn N-tilførsel, 
- i opptil 4 måneder.  
 
DG står for «dispersible granule». Teknologien bak DG Pro fra The Andersons, og de småprillete  
kalkpartiklene (SGN = 100), sørger for at produktene løses meget lett opp i vann, og at man dermed får en 
umiddelbar kalkvirkning (pH-effekt).

Gro-Power® er et amerikansk foretak som har laget organisk gjødsel/jordforbedringsmidler siden 1966. 
Alle produktene inneholder humus (dvs. at all fiber er blitt brutt fullstendig ned) og naturlige humussyrer fra 
kompost. Humus fremmer mikrobiell aktivitet, bedrer jordstrukturen, bidrar til økt kationombyttingskapasitet 
(CEC), og øker samtidig vekstmassens vannhusholdningsevne. Humussyrene bedrer næringstilgjengeligheten 
i jorda og muliggjør dermed et raskere og bedre næringsopptak i planta. Gro-Power-produktene er ensartet 
(homogene) og vil aldri føre til noen form for lagdeling. Fargeresponsen er forutsigbar. Gro-Power inneholder 
ikke klor, er ikke basert på slam eller husdyrgjødsel, og er helt luktfri. De fleste produktene inneholder 1 % 
avspenningsmiddel («penetrerende»). Gro-Power kan benyttes til alle typer av grasdekke, - greener, tee-steder, 
fairwayer, rough-områder, grasbaner, plenarealer, og andre landskapsområder.  

Plant Marvel® er et amerikansk foretak som har levert vannløselige gjødselprodukter (næringsløsninger) til 
golf- og veksthusbransjen siden 1922. Med mer enn 90 års erfaring og forskning lagt til grunn, har de utviklet 
produkter som er enkle å tilføre, og som ikke bidrar til sviskader. Plant Marvel-produktene tilføres i flytende 
form, noe som gjør at de absorberes veldig raskt. Forsøk har vist at 40 % av den tilførte næringa tas opp  
umiddelbart av røtter og bladverk, mens 95 % av næringa er blitt utnyttet i løpet av 5 til 10 dager, - «It must  
be soluble to be available». Alle produktene inneholder essensielle mikronæringsstoffer, som er sjelaterte.  
Plant Marvel er klorfri.

JRM er et amerikansk foretak som har produsert luftepinner, hullpiper, underkniver etc. til forskjellig typer  
av vedlikeholdsmaskiner siden 1992. JRM sin målsetting er å sørge for at greenkeepere og banemestere har 
tilgang til de beste produktene til en hver tid, ved kontinuerlig å utfordre dagens teknologi både hva gjelder  
materialkvalitet og design. Samtidig er det fokus på utvikling av nye og unike produkter som kan forbedre og 
forenkle skjøtselen av golfbaner, grasbaner og andre rekreasjonsarealer med slitedekke av gras. JRM – kvalitet 
og nyskaping i ett og samme produkt!

Inc.

GRO     POWER INC.
©
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Agronomic Services Ltd. er et engelsk foretak med mer enn 20 års erfaring innen rådgiving og salg av 
kvalitetsprodukter til golfbaner, fotballbaner, og veksthusbransje. Firmaet er svært opptatt av å finne «riktige 
løsninger for spesielle behov», noe produkter som Osiryl og Oxy-Rush fra Frayssinet er gode eksempler på.

Floratine Products Group (Floratine) er et amerikansk foretak som i 25 år har levert teknisk  
avanserte produkter til golfbransjen. Patenterte biostimulanter, Carbon Power-baserte bladgjødslingsprodukter, 
konsentrerte nærings- og jordforbedringsmidler, samt diverse spesialprodukter til ulike formål, vil finnes i  
Floratine sitt vareutvalg. Bare råvarer av aller høyeste kvalitet blir benyttet, - dette for å maksimere  
planteopptak og eliminere faren for sviskader.

Floratine produserer og distribuerer sine produkter selv. Fordi den enkelte kunde står overfor ulike  
problemstillinger og utfordringer, finner du ikke produkter hvor «one size fits all». I sine bladprodukter og  
biostimulanter kombinerer Floratine næringsstoffer med naturlige plantekstrakter, antioksydanter, aminosyrer 
og karbohydrater. Alt for en bedre blad- og rotutvikling, og derigjennom en plante som er mer tolerant overfor 
ulike stresspåkjenninger. Jordproduktene og jordforbedringsmidlene har fokus på jordstruktur og jordkjemi;  
- fuktighet og oksygen, samt næringsinnhold og næringsbalanse. Roteksudater og humussyrer er blant de  
tilsatsfaktorer som går igjen i denne type produkter. Avspenningsmidler, fargestoffer og ulike hjelpemidler  
som fremmer sprøyting/sprøyteresultatet, finnes også i Floratine sitt rikholdige vareutvalg.
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Granulert gjødsel

6 – 0 – 12  (6 – 0 – 10)     NK-gjødsel med Mg og Mn

Meget fingranulert green- og teegjødsel med lite nitrogen og mye kalium (NK-forhold på 1:1,7). Gjødsla er 
100 % vannoppløselig, og meget godt egnet til «spoon-feeding» (lite og ofte) gjennom hele vekstsesongen. 
Produktet er tilsatt Proactin®, en blanding av L-aminosyrer, vitaminer og sammensatte sukkerforbindelser,  
og HAP (en løselig form for karbon). Alt for å fremme næringstilgjengeligheten og bedre plantens  
stresstoleranse. Nutri DG 6-0-12, - noe mer enn bare et gjødselprodukt. 

12 – 3 – 12  (12 – 1 – 10)     NPK-gjødsel med Fe og Mn

Meget fingranulert og allsidig green- og teegjødsel med et balansert N:K-forhold (1:0,8). Gjødsla er  
100 % vannoppløselig, og meget godt egnet til «spoon-feeding» (lite og ofte) gjennom hele vekstsesongen. 
Produktet er tilsatt Proactin®, en blanding av L-aminosyrer, vitaminer og sammensatte sukkerforbindelser, 
og HAP (en løselig form for karbon). Alt for å fremme næringstilgjengeligheten og bedre plantens  
stresstoleranse. Nutri DG 12-3-12, - noe mer enn bare et gjødselprodukt. 

6,0 % Nitrogen (N)   
 6,0 % ammonium-N 
10,0 % Kalium (K)  
 12,0 % kaliumoksyd (K2O)
2,0 %  Magnesium (Mg)  
13,5 % Svovel (S)  
5,0 % Mangan (Mn)   
 
 

12,0 % Nitrogen (N)  
 12,0 % ammonium-N 
1,3 % Fosfor (P)  
 3,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
10,0 % Kalium (K)  
 12,0 % kaliumoksyd (K2O)
0,5 %  Magnesium (Mg)  
17,2 % Svovel (S)
0,3 % Jern (Fe)   
0,5 % Mangan (Mn)   

Basert på ammonium- og kaliumsulfat,  
kalimagnesiasulfat, samt mangansulfat. 
Inneholder Proactin®. Tilsatt HAP. 

Basert på ammoniumfosfat, kaliumsulfat,  
kalimagnesiasulfat, samt jern- og mangansulfat.
Inneholder Proactin®. Tilsatt HAP.

SGN: 75 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 300 kg/ha

SGN: 75 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 250 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

15 – 0 – 15  (15 – 0 – 12)     NK-gjødsel med 50 % MUtech™, Fe og Mn           

Meget fingranulert green- og teegjødsel med et balansert N:K-forhold (1:0,8). 50 % av nitrogenet frigjøres  
langsomt via mikrobiell nedbryting av metylenurea (MUtech™), noe som gjør produktet egnet til  
vedlikeholdsgjødsling av blant annet svært sandbaserte vekstmasser (8-12 ukers frigjøring). Produktet er tilsatt 
HAP (en løselig form for karbon). 

15,0 % Nitrogen (N)   
 7,5 % ammonium-N
 1,1 % urea-N
 2,6 % vannuløselig N (WIN) 
 3,8 % annet vannløselig N (WSN) 
12,5 % Kalium (K)   
 15,0 % kaliumoksyd (K2O)  
13,7 % Svovel (S)
0,3 % Jern (Fe)    
0,3 % Mangan (Mn)   

Basert på metylenurea, urea, ammonium-, 
kalium-, jern- og mangansulfat. Tilsatt HAP. 

SGN: 75 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

Næringsinnhold:

Nutri DG®

Nutri DG®

Nutri DG®
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6 – 4 – 18  (6 – 2 – 15)     NPK-gjødsel med Fe

Nitrogenfattig NPK-gjødsel til golfbaner og fotballbaner. Produktet egner seg til bruk på ettersommeren  
og høsten på grunn av sitt lave N-innhold (100 % lettilgjengelig N) og høye NK-forhold (1:2,5).  
Inneholder 1 % jern.

8 – 0 – 16  (8 – 0 – 13)     NK-gjødsel med Mg og Mn

Lettoppløselig NK-gjødsel til golfbaner og fotballbaner. Spesielt godt egnet til arealer som har stor  
fosfor-reserve i jorda og/eller der hvor det måtte være eventuelle restriksjoner i tilførselen av fosfor, samt  
til arealer som har ekstra behov for kalium. Det relativt høye innholdet av mangan gjør denne gjødsla svært 
aktuell for jord/vekstmasser med høy pH, men også på sandholdig jord (utsatt for næringsutvasking)  
med lav pH. Andersons 8-0-16 er en utmerket gjødsel til bruk på sommeren og høsten på grunn av sitt høye 
NK-forhold (1:1,7).

6,0 % Nitrogen (N)   
 6,0 % ammonium-N
1,7 % Fosfor (P)
 4,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
15,0% Kalium (K)   
 18,0 % kaliumoksyd (K2O) 
11,1 % Svovel (S) 
1,0 % Jern (Fe)    

8,0 % Nitrogen (N)   
 8,0 % ammonium-N  
13,3 % Kalium (K)   
 16,0 % kaliumoksyd (K2O)
3,0 %  Magnesium (Mg)   
14,5 % Svovel (S) 
2,0 % Jern (Fe)    
5,0 % Mangan (Mn)   

Basert på ammoniumfosfat, ammonium- og   
kaliumsulfat, samt jernoksyd. 

Basert på ammonium- og kaliumsulfat, jern-  
mangan- og magnesiumoksyd.

SGN: 125 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 300 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

Tee Time®

Tee Time®

10 – 5 – 25  (10 – 2 – 21)     NPK-gjødsel med 50 % MUtech™ og mikro 

En langsomtvirkende NPK-gjødsel til golf- og fotballbaner. 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell
nedbryting av metylenurea (MUtech™), noe som gjør produktet godt egnet til så vel vedlikeholdsgjødsling som 
grunngjødsling (8-12 ukers frigjøring). Anderson 10-5-25 er meget godt egnet til arealer hvor «sein  
høstgjødsling» praktiseres. 

10,0 % Nitrogen (N)   
 2,0 % ammonium-N 
 3,8 % urea-N  
 1,7 % vannuløselig N (WIN) 
 2,5 % metylenurea
2,2 % Fosfor (P)
 5,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
20,8 % Kalium (K)   
 25,0 % kaliumoksyd (K2O) 
8,5 % Svovel (S) 
1,0 % Jern (Fe) 
0,1 % Mangan (Mn)
0,1 % Sink (Zn)   
0,1 % Kobber (Cu)

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea,  
kalium-, jern-, mangan-, sink- og kobbersulfat,  
jern-, mangan-, sink- og kobberoksyd.

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

Næringsinnhold:

Tee Time®
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13 – 2 – 13  (13 – 1 – 11)     NPK-gjødsel med mikro

En lettoppløselig og meget allsidig NPK-gjødsel til golfbaner, fotballbaner, pryd- og parkplener, samt  
andre kortklipte grasarealer. Andersons 13-2-13 er svært godt egnet til «spoon-feeding» (lite og ofte)  
av både sandbaserte og jordbaserte vekstmasser gjennom hele vekstsesongen. Produktet er et «must» på  
jordarter/vekstmasser med høy pH (> 7), der tilgjengeligheten for flere av mikronæringsstoffene er redusert. 
En «all-rounder» blant ulike gjødseltyper. 

14 – 28 – 10  (14 – 12 – 8)     NPK-gjødsel med 50 % MUtech™ og mikro

Denne fosforholdige gjødsla er velegnet som grunngjødsel i forbindelse med såing og nyetablering av ulike 
grasarealer. Kan benyttes i forbindelse med legging av ferdiggras, og som fosfor-tilsats i sprøytesåingstanken
(jf. erosjonskontroll av veiskråninger). 50 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting av 
metylenurea (MUtech™), noe som gir 8-12 ukers virkningstid.

13,0 % Nitrogen (N)   
 13,0 % ammonium-N
0,9 % Fosfor (P)
 2,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
10,8 % Kalium (K)   
 13,0 % kaliumoksyd (K2O) 
18,4 % Svovel (S) 
2,0 % Jern (Fe) 
0,1 % Kobber (Cu)
0,1 %  Sink (Zn)   
0,1 % Mangan (Mn)
   

14,0 % Nitrogen (N)    
 5,9 % ammonium-N
 2,1 % urea-N
 2,5 % vannuløselig N (WIN)
 3,5 % annet vannløselig N (WSN)
12,2 % Fosfor (P)    
 28,0 % fosforpentoksyd (P2O5)  
8,3 % Kalium (K)    
 10,0 % kaliumoksyd (K2O)  
3,4 % Svovel (S)
1,0 % Jern (Fe)     
0,1 % Mangan (Mn)
0,1 %  Kobber (Cu)
0,1 % Sink (Zn)   
 

Basert på ammoniumfosfat, ammonium- og  
kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og  
sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og  
sinksulfat.

Basert på ammoniumfosfat, ammoniumsulfat,  
urea, metylenurea,  kalium-, jern-, kobber-,  
mangan- og sinksulfat, samt jern-, kobber-,  
mangan- og sinkoksyd.

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 250 kg/ha

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 250 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

Tee Time®

Tee Time®
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25 – 5 – 15  (25 – 2 – 13)     NPK-gjødsel med 50 % MUtech™ og mikro

En langsomtvirkende gjødsel til golfbaner, fotballbaner og andre typer park- og plenarealer. 50 % av  
nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell nedbryting av metylenurea (MUtech™), noe som gjør  
produktet godt egnet til så vel vedlikeholdsgjødsling som grunngjødsling (8-12 ukers frigjøring).  
Produktet inneholder mikronæring, noe som gjør Andersons 25-5-15 til et tilnærmet komplett  
produkt hva angår langsomtvirkende gjødsel til sandbaserte grasarealer.

15 – 0 – 29  (15 – 0 – 24)     NK-gjødsel med 100 % MUtech™ og mikro

En langsomtvirkende og svært kaliumholdig gjødsel. 100 % av nitrogenet frigjøres langsomt via mikrobiell 
nedbryting av metylenurea (MUtech™), noe som gjør produktet godt egnet til gjødsling av sandbaserte 
grasarealer, og som høstgjødsel på de samme utvaskingsutsatte grasflatene. Produktet inneholder mikro-
næring, og har en partikkelstørrelse som gjør det velegnet til både greener og tee-områder. 

25,0 % Nitrogen (N)   
 2,0 % ammonium-N
 12,4 % urea-N
 4,4 % vannuløselig N (WIN)
 6,2 % metylenurea
2,2 % Fosfor (P)
 5,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
12,5 % Kalium (K)   
 15,0 % kaliumoksyd (K2O)
5,1 % Svovel (S) 
1,0 % Jern (Fe) 
0,1 % Kobber (Cu)
0,1 %  Sink (Zn)   
0,1 % Mangan (Mn) 

Basert på ammoniumfosfat, urea, metylenurea,  
kaliumsulfat, jern-, kobber-, mangan- og  
sinkoksyd, samt jern-, kobber-, mangan- og  
sinksulfat. 

SGN: 125 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 250 kg/ha

Næringsinnhold:

Tee Time®

15,0 % Nitrogen (N)   
 2,3 % urea-N
 5,2 % vannuløselig N (WIN)
 7,5 % annet vannløselig N (WSN)
24,1 %  Kalium (K)   
 29,0 % kaliumoksyd (K2O)
9,9 %  Svovel (S)
0,1 %  Kobber (Cu)
1,0 %  Jern (Fe)
0,1 %  Mangan (Mn)
0,1 %  Sink (Zn)   

Basert på metylenurea, kaliumsulfat, kobber-, 
jern-, mangan- og sinkoksyd, kobber-, jern-, 
mangan- og sinksulfat.

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 200 kg/ha

Næringsinnhold:

Tee Time®
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28 – 0 – 10  (28 – 0 – 8)     NK-gjødsel med 60 % PCSCU, Fe og Mn

En langsomtvirkende NK-gjødsel til fairwayer, rough-områder, fotballbaner og andre plenarealer. 60 % av 
nitrogenet frigjøres langsomt gjennom en svoveldekket, plastikkdekket kappe (10-12 ukers frigjøring). 
Inneholder jern og mangan som gir graset en fin og langvarig grønnfarge. 

28 – 3 – 10  (28 – 1 – 8)     NPK-gjødsel med 50 % PCSCU

En langsomtvirkende NPK-gjødsel til fairwayer, rough-områder, fotballbaner og andre plenarealer. 50 % av 
nitrogenet frigjøres langsomt gjennom en svoveldekket, plastikkdekket kappe (8-12 ukers frigjøring).

28,0 % Nitrogen (N)   
 28,0 % urea-N (hvorav 16,8 % fra PCSCU) 
8,3 % Kalium (K)   
 10,0 % kaliumoksyd (K2O)
5,2 % Svovel (S) 
3,0 % Jern (Fe)
1,0 % Mangan (Mn)
    

28,0 % Nitrogen (N)   
 1,2 % ammonium-N
 26,8 % urea-N (hvorav 14,0 % fra PCSCU)
1,3 % Fosfor (P)
 3,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
8,3 % Kalium (K)   
 10,0 % kaliumoksyd (K2O)
1,3 % Svovel (S) 
8,5 % Klor (Cl)
    

Basert på urea, polymer- og svoveldekket urea,  
samt kalium-, jern- og mangansulfat.

Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og  
svoveldekket urea, samt kaliumklorid.

SGN: 215-240 
Pakning: 907 kg (storsekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

SGN: 215-240 
Pakning: 25 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 250 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

28 – 3 – 10  (28 – 1 – 8)     NPK-gjødsel med 96 % PCSCU

En langsomtvirkende NPK-gjødsel til fairwayer, rough-områder, fotballbaner og andre plenarealer. 96 % av
nitrogenet frigjøres langsomt gjennom en svoveldekket, plastikkdekket kappe (12-16 ukers frigjøring).

28,0 % Nitrogen (N)    
 1,2 % ammonium-N
 26,8 % urea-N (hvorav 26,8 % fra PCSCU) 
1,3 % Fosfor (P)
 3,0 % fosforpentoksyd (P2O5)  
8,3 % Kalium (K)    
 10,0 % kaliumoksyd (K2O)
5,9 % Svovel (S) 
    

Basert på ammoniumfosfat, urea, polymer- og  
svoveldekket urea, samt kaliumsulfat.

SGN: 215-240 
Pakning: 25 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

Næringsinnhold:

Poly Sports®

Poly Sports®

Poly Sports®
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Næringsinnhold

                                  Næringsstoffer (i %)
Produkt  
(N-P-K)

Type 
SGN

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo Cl

6-0-12
(6-0-10)

Nutri DG 
75

6,0 10,0 2,0 13,5 5,0

12-3-12
(12-1-10)

Nutri DG 
75

12,0 1,3 10,0 0,5 17,2 0,3 0,5

15-0-15
(15-0-12)
50% MU

Nutri DG 
75

15,0 12,5 13,7 0,3 0,3

6-4-18
(6-2-15)

Tee Time 
125

6,0 1,7 15,0 11,1 1,0

8-0-16
(8-0-13)

Tee Time 
100

8,0 13,3 3,0 14,5 2,0 5,0

10-5-25
(10-2-21)
50% MU

Tee Time 
100

10,0 2,2 20,8 8,5 0,1 1,0 0,1 0,1

13-2-13
(13-1-11)

Tee Time 
100

13,0 0,9 10,8 18,4 0,1 2,0 0,1 0,1

14-28-10
(14-12-8)
50% MU

Tee Time 
100

14,0 12,2 8,3 3,4 0,1 1,0 0,1 0,1

15-0-29 
(15-0-24) 
100% MU

Tee Time 
100

15,0 24,1 9,9 0,1 1,0 0,1 0,1

25-5-15
(25-2-13)
50% MU

Tee Time 
125

25,0 2,2 12,5 5,1 0,1 1,0 0,1 0,1

28-0-10
(28-0-8)

60% PCSCU

Poly Sports 
215-240

28,0 8,3 5,2 3,0 1,0

28-3-10
(28-1-8)

50% PCSCU

Poly Sports 
215-240

28,0 1,3 8,3 1,3 8,5

28-3-10
(28-1-8)

96% PCSCU

Poly Sports 
215-240

28,0 1,3 8,3 5,9
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Bruksområde

Produkt
(N-P-K)

Type 
SGN

Golfbaner Grasbaner Parkanlegg Anbefalt mengde 
(kg/ha)

Green Tee Fairway Rough
6-0-12
(6-0-10)

Nutri DG 
75

√ √ 100 – 300

12-3-12
(12-1-10)

Nutri DG 
75

√ √ √ 100 – 250

15-0-15
(15-0-12)
50% MU

Nutri DG 
75

√ √ √ 150 – 300

6-4-18
(6-2-15)

Tee Time 
125

√ √ √ √ 150 – 300 

8-0-16
(8-0-13)

Tee Time 
100

√ √ √ √ 100 – 300

10-5-25
(10-2-21)
50% MU

Tee Time 
100

√ √ √ √ √ 150 – 300

13-2-13
(13-1-11)

Tee Time 
100

√ √ √ √ √ 150 – 250

14-28-10
(14-12-8)
50% MU

Tee Time 
100

√ √ √ 150 – 250

15-0-29 
(15-0-24) 
100% MU

Tee Time 
100

√ √ √ √ 100 – 200

25-5-15
(25-2-13)
50% MU

Tee Time 
125

√ √ √ √ 150 – 250

28-0-10
(28-0-8)

60% PCSCU

Poly Sports 
215-240

√ √ √ √ 150 – 300

28-3-10
(28-1-8)

50% PCSCU

Poly Sports 
215-240

√ √ √ √ 150 – 250

28-3-10
(28-1-8)

96% PCSCU

Poly Sports 
215-240

√ √ √ √ 150 – 300
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Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler

5 – 3 – 1   (5 – 1 – 1)     70 % humus + 15 % humussyrer

Gro-Power 5-3-1 er ikke bare et unikt gjødselprodukt, men også et meget godt jordforbedringsmiddel. Med  
70 % humus og 15 % humussyrer vil dette produktet bidra til frigjøring av eksisterende næring i jorda, i tillegg 
til sitt eget bidrag av både makro- og mikronæringsstoffer. Humus fremmer mikrobiell aktivitet, bidrar til bedre 
jordstruktur, og øker vekstmassens vannhusholdningsevne. Produktet er godt egnet til både grunngjødsling og 
vedlikeholdsgjødsling, i forbindelse med såing og/eller legging av ferdiggras. Det skal vannes skikkelig etter  
gjødsling.

5,0 % Nitrogen (N)    
 1,0 % ammonium-N
 4,0 % urea-N
1,3 % Fosfor (P)
 3,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
0,8 % Kalium (K)   
 1,0 % kaliumoksyd (K2O)
0,5 % Magnesium (Mg)
0,5 % Svovel (S)
1,0 % Jern (Fe)
0,05 % Mangan (Mn)
0,05 % Sink (Zn) 
   

Basert på ammoniumfosfat, urea, kaliumsulfat,  
magnesium-, jern-, mangan- og sinkoksyd.  
15 % humussyrer fra kompost. Inneholder 1 %  
avspenningsmiddel («penetrerende»). 
 

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 200 – 400 kg/ha

Næringsinnhold:

10 – 0 – 10  (10 – 0 – 8)     NK-gjødsel med 40 % MU

Gro-Power 10-0-10 er utviklet for sports- og rekreasjonsarealer hvor behovet for fosforgjødsling er lite/ikke 
nødvendig. Med 40 % seintvirkende nitrogen fra metylenurea (MU) og 30 % humussyrer, er produktet godt 
egnet som «basisgjødsel» til både sandholdige vekstmasser og mer næringsrike jordsmonn. Det skal vannes 
skikkelig etter gjødsling.

10,0 % Nitrogen (N)    
 0,6 % ammonium-N
 5,4 % urea-N
 1,4 % annet vannløselig N (WSN)
 2,6 % vannuløselig N (WIN)
8,3 % Kalium (K)   
 10,0 % kaliumoksyd (K2O)
1,0 % Magnesium (Mg)
2,0 % Svovel (S)
3,0 % Jern (Fe)
0,07 % Mangan (Mn)
0,05 % Sink (Zn) 

   

Basert på metylenurea, urea, kaliumsulfat,  
magnesium-, jern-, mangan- og sinkoksyd.  
30 % humussyrer fra kompost. Inneholder 1 %  
avspenningsmiddel («penetrerende»). 

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 200 – 400 kg/ha

Næringsinnhold:
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11 – 2 – 9  (11 – 1 – 7)     NPK-gjødsel med Fe og Mn

Gro-Power 11-2-9 er en allsidig gjødsel til sports- og rekreasjonsarealer med slitedekke av gras. Med 10 %  
humussyrer vil dette produktet bidra til næringsfrigjøring i jorda, i tillegg til sitt eget bidrag av både makro-  
og mikronæringsstoffer. Gro-Power 11-2-9 er et optimalt produkt for fosfor- og kaliumfattige vekstmasser. 
Tilførsel av kalium og mangan gir graset en økt motstandsevne overfor soppsykdommer, bedrer stress- 
toleransen, og øker vinterherdigheten. Det høye innholdet av jern bidrar til en mørk grønnfarge. Det skal 
vannes skikkelig etter gjødsling.

11,0 % Nitrogen (N)    
 4,0 % ammonium-N
 7,0 % urea-N
0,9 % Fosfor (P)   
 2,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
7,5 % Kalium (K)   
 9,0 % kaliumoksyd (K2O)
3,0 % Svovel (S)
8,0 % Jern (Fe)
3,0 % Mangan (Mn)
0,1 % Sink (Zn) 

   

Basert på urea, diammoniumfosfat,  
ammoniumsulfat, kaliumsulfat, jern-, mangan-  
og sinkoksyd. 10 % humussyrer fra kompost.  
Inneholder 1 % avspenningsmiddel  
(«penetrerende»). 

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 350 kg/ha

Næringsinnhold:

18 – 3 – 7 / ER  (18 – 1– 6)     NPK-gjødsel med 65 % MU/UF

Gro-Power 18-3-7 / ER er utviklet for sports- og rekreasjonsarealer hvor behovet for langsom frigjøring av 
nitrogen er ønskelig. Med to typer av langsomtvirkende N, metylenurea (MU) og ureaform (UF), er man sikret 
langvarig N respons. Gro-Power 18-3-7 / ER er egnet til både sandholdige vekstmasser og mer næringsrike 
jordtyper. Det skal vannes skikkelig etter gjødsling.

18,0 % Nitrogen (N)   
 1,9 % ammonium-N
 4,5 % urea-N
 3,9  % annet vannløselig N (WSN)
 7,7 % vannuløselig N (WIN)
1,3 % Fosfor (P)
 3,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
5,8 % Kalium (K)   
 7,0 % kaliumoksyd (K2O)
1,0 % Magnesium (Mg)
2,0 % Svovel (S)
2,0 % Jern (Fe)
0,05 % Mangan (Mn)
0,05 % Sink (Zn)

Basert på metylenurea, ureaform, urea,  
diammoniumfosfat, kaliumsulfat, magnesium-,  
jern-, mangan- og sinkoksyd. 15 % humussyrer fra 
kompost. Inneholder 1 % avspenningsmiddel  
(«penetrerende»).

SGN: 100 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 300 kg/ha

Næringsinnhold:
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0 – 0 – 15  (0 – 0 – 12)     K-gjødsel med Ca og Mg

Gro-Power 0-0-15 er utviklet for å gi en langvarig respons av både kalium, kalsium og magnesium.  
Produktet kan benyttes på alle typer grøntanlegg der formålet er å redusere potensielle muligheter for  
soppangrep og samtidig øke vinterherdigheten hos graset. Spesielt godt egnet for sandbaserte, humusfattige  
vekstmasser, der faren for utvasking av næringsstoffer (K, Mg og Ca) er til stede. Det skal vannes skikkelig  
etter gjødsling.

12,5 % Kalium (K)   
 15,0 % kaliumoksyd (K2O)
7,0 % Kalsium (Ca)
3,0 % Magnesium (Mg)
2,0 % Svovel (S)
2,0 %  Jern (Fe)
0,05 % Mangan (Mn)
0,05 % Sink (Zn)

Basert på kaliumsulfat, kalsiumkarbonat,  
dolomittkalk, magnesium-, jern-, mangan- og 
sinkoksyd. 10 % humussyrer fra kompost. 
Inneholder 1 % avspenningsmiddel  
(«penetrerende»).

SGN: 100 og 200 
Pakning: 20 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 150 – 400 kg/ha

Næringsinnhold:

45 % Mg

Gro-Power 45 % Mg bidrar med rask plantetilgjengelighet av magnesium. Granulatene er lettoppløselig i vann.
Dette magnesiumproduktet tilføres en til to ganger per vekstsesong, eller i henhold til anbefalinger basert på 
jord- og/eller bladanalyser. Det skal vannes skikkelig etter gjødsling.

45,0 % Magnesium (Mg)  
1,6 % Kalsium (Ca)
 2,2 % kalsiumoksyd (CaO)

Basert på magnesiumoksyd. 

SGN: 100 
Pakning: 22,7 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 200 kg/ha

Næringsinnhold:

35 % Mn

Gro-Power 35 % Mn bidrar med rask plantetilgjengelighet av mangan. Granulatene er lettoppløselig i vann.
Dette manganproduktet tilføres en til to ganger per vekstsesong, eller i henhold til anbefalinger basert på  
jord- og/eller bladanalyser. Det skal vannes skikkelig etter gjødsling.

35,0 % Mangan (Mn) 
   

Basert på manganoksyd. 

SGN: 100 
Pakning: 22,7 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 200 kg/ha

Næringsinnhold:
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Næringsinnhold

                                                             Næringsstoffer (i %)

Produkt 
(N-P-K)

Humus
%

Humussyrer  
%

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo

5-3-1
(5-1-1)

70 15 5,0 1,3 0,8 0,5 0,5 1,0 0,05 0,05

10-0-10 
(10-0-8)

40 % MU

25 30 10,0 8,3 1,0 2,0 3,0 0,07 0,05

11-2-9
(11-1-7)

10 11,0 0,9 7,5 3,0 8,0 3,0 0,10

18-3-7 / ER
(18-1-6)

65 % MU/UF

20 15 18,0 1,3 5,8 1,0 2,0 2,0 0,05 0,05

0-0-15
(0-0-12)

10 12,5 7,0 3,0 2,0 2,0 0,05 0,05

45% Mg 1,6 45,0

35% Mn 35,0

30,0 % Kalsium (Ca)    
 42,0 % kalsiumoksyd (CaO)
4,0 % Magnesium (Mg)
 6,6 % magnesiumoksyd (MgO)
    

21,0 % Kalsium (Ca)   
16,0 %  Svovel (S)

Basert på dolomitt.

Basert på kalsiumsulfat.

SGN: 100 
Pakning: 25 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 100 – 200 kg/ha

SGN: 100 
Pakning: 25 kg (sekk)
Anbefalt mengde: 300 – 600 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

DG Lime er et finpelletert kalkingsmiddel som tilføres for å øke eller opprettholde vekstmassens  
surhetsgrad (pH). Produktet sørger samtidig for et viktig tilskudd av kalsium og magnesium, hvor  
innholdet av disse to næringsstoffene finnes i et meget gunstig forhold (7,5:1).

DG Gypsum er et vannholdig kalsiumsulfat i svært finpelletert form. Produktet sørger for signifikante  
mengder med kalsium og svovel, - begge helt essensielle næringsstoffer for plantevekst. DG Gypsum  
er meget lettoppløselig, og med en partikkelstørrelse på 1 mm, er produktet ideelt til bruk på greener  
og andre kortklipte grasoverflater. Bruk av DG Gypsum vil, i motsetning til DG Lime, ikke gi noen 
pH-økning i vekstmassen. Vann skikkelig etter at produktet er spredd ut.

DG Lime

DG Gypsum

Kalk
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Næringsløsninger og jordprodukter

Plug Special  13 – 2 – 13  (13 – 1 – 11)      

Plug Special inneholder en høy andel med nitrat-N (12,3 %), i tillegg til kalsium (6,0 %), magnesium  
(3,0 %) og sjelaterte mikronæringsstoffer. Produktet er godt egnet dersom behovet for rask igangsetting  
av vekst er nødvendig (vår/forsommer), eller for å holde en jevn og kontrollert tilvekst gjennom  
vekstsesongen.

Hi-Cal Special  15 – 0 – 15  (15 – 0 – 12)      
   
Hi-Cal Special inneholder en høy andel med nitrat-N (13,0 %), i tillegg til kalsium (10,5 %), magnesium  
(0,3 %) og sjelaterte mikronæringsstoffer. Produktet virker ikke forsurende på vekstmassen. Hi-Cal Special 
er godt egnet dersom behovet for lettilgjengelig kalsium er påkrevet, og i forebyggelsen av soppsykdommer. 
Produktet kan benyttes i tankblanding med K-Mag eller Plug Special for å oppnå en raskere rotutvikling.                                 

Pakning: 11,34 kg (sekk) 
 
Anbefalt mengde: 10 – 45 kg/ha 
(i 400-600 liter vann/ha) 

K-Mag  15 – 5 – 30  (15 – 2 – 25)     

K-Mag er et allround-produkt fra Plant Marvel, med en høy andel av nitrat-N (12,2 %) og sjelaterte mikro-
næringsstoffer. Produktet er spesielt godt egnet til arealer som trenger ekstra kalium (sandbaserte vekstmasser), 
og i perioder hvor ekstra kalium er fordelaktig (sommer og høst). Produktet virker ikke forsurende på  
vekstmassen. I tankblanding med Hi-Cal Special (10,5 % Ca) vil graset få tilført tolv essensielle næringsstoffer. 

Basert på ammoniumfosfat, kaliumnitrat,  
magnesiumnitrat, kalsiumnitrat, boraks,  
natriummolybdat, kobber EDTA, jern EDTA, 
mangan EDTA og sink EDTA.

Pakning: 11,34 kg (sekk) 
 
Anbefalt mengde: 10 – 45 kg/ha 
(i 400-600 liter vann/ha) 

Basert på urea, kaliumnitrat, magnesiumsulfat, 
kalsiumnitrat, boraks, natriummolybdat,   
kobber EDTA, jern EDTA, mangan EDTA og sink 
EDTA. 

Basert på ammoniumnitrat, kaliumnitrat,  
kaliumfosfat, magnesiumnitrat,  
natriummolybdat, borsyre, kobber EDTA,  
jern EDTA, mangan EDTA og sink EDTA.

Pakning: 11,34 kg (sekk) 

Anbefalt mengde: 10 – 45 kg/ha
(i 400-600 liter vann/ha)
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Bent Special  28 – 8 – 18  (28 – 3 – 15)     

Bent Special bidrar med rask grønnfarge uten at tilveksten overdrives. Med sin høye andel av nitrogenet i  
form av urea (20,5 %), har produktet en viss bladgjødslingseffekt, i tillegg til at det har lengre varighet  
i vekstmassen. Produktet er godt egnet til arealer som er utsatt for stor slitasje og hvor behovet for rask og  
kontrollert reparasjonsvekst er nødvendig. Produktet lar seg tankmikse med ulike produkter (så vel gjødsel 
som fungicider). Inneholder sjelaterte mikronæringsstoffer.

Basert på urea, ammoniumfosfat, kaliumnitrat, 
kaliumfosfat, magnesiumsulfat, natriummolybdat, 
boraks, kobber EDTA, jern EDTA, mangan EDTA 
og sink EDTA. 

Pakning: 11,34 kg (sekk) 

Anbefalt mengde: 10 – 45 kg/ha
(i 400-600 liter vann/ha)

Pakning: 11,34 kg (bøtte)
Anbefalt mengde: 6 – 12 kg/ha  
    

P-48

P-48 er et svært løselig produkt som inneholder både makro- og mikronæringsstoffer. Det høye P-innholdet 
gjør produktet svært godt egnet til bruk om våren (energi og roting), samt til etablering av gras i forbindelse 
med nysåinger og/eller torvlegging. P-48 kan også brukes i forbindelse med bladgjødsling.

10,0 %     Nitrogen (N)    
     7,8 % ammonium-N  
     0,9 % nitrat-N   
     1,3 % urea-N   
20,9 %     Fosfor (P)
     48,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
6,7 %     Kalium (K)
     8,0 % kaliumoksyd (K2O)
0,01 %     Bor (B)
0,04 %     Kobber (Cu)
0,10 %     Jern (Fe)
0,04 %     Mangan (Mn)
0,05 %        Sink (Zn)
0,0006 %    Molybden (Mo)

Basert på urea, ammoniumfosfat, kaliumnitrat, 
kobber-, sink-, jern- og mangansulfat, 
natriumborat og natriummolybdat.  

Næringsinnhold:

Defense-CuZn

Defense-CuZn er designet for vekstmasser hvor det er påvist kobber- og sinkmangel som følge av liten 
tilgjengelighet (høy pH) eller vassjuk jord. Produktet bidrar til økt fotosyntetisk aktivitet og økt  
antioksidant-aktivitet. Defense-CuZn kan benyttes gjennom hele vekstsesongen, unntatt i perioder hvor  
graset er under «varmestress». Må ikke blandes i samme tank som Plant Marvel, P-48 eller Turgor, for øvrig  
er det blandbart med alle andre «jordprodukter» fra Floratine.

7,0 % Kobber (Cu)
23,0 % Sink (Zn)   
18,0 % Svovel (S)

Basert på kobber- og sinksulfat, samt organiske 
syrer.

Pakning: 0,5 kg (kanne)
Anbefalt mengde: 1 – 2 kanner/ha

Næringsinnhold:
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Defense-Mag

Defense-Mag sørger for lettilgjengelig magnesium og mangan, noe som er betydningsfullt for 
klorofyllproduksjon, farge, samt kalsium og jern sin mobilitet i planta. Produktet har en organisk sjelatering 
som sikrer rask og god plantetilgjengelighet av næringsstoffene. Defense-Mag er blandbar med alle andre  
«jordprodukter» fra Floratine.

5,6 % Magnesium (Mg) 
9,5 % Svovel (S) 
4,0 % Mangan (Mn)

Basert på magnesium- og mangansulfat, samt  
sitronsyre.

Pakning: 1,6 kg (kanne)
Anbefalt mengde: 2 – 8 kanner/ha

Defense-Man

Defense-Man er et konsentrert mangan-produkt, hvor en organisk sjelatering sikrer rask og god  
plantetilgjengelighet av næringsstoffet. Mangan, som det oftest er mangel på i sandbaserte vekstmasser og/eller  
i vekstmasser med høy pH (> 7), er helt nødvendig for flere enzymreaksjoner. Fotosyntesen er blant annet helt 
avhengig av at mangan er til stede i tilstrekkelige mengder all den tid mangan påvirker spaltingen av vann.  
Produktet inneholder også magnesium. Defense-Man er blandbar med alle andre «jordprodukter» fra Floratine.

25,0 % Mangan (Mn)  
6,0 % Svovel (S)  
0,5 % Magnesium (Mg)   
   

Basert på mangansulfat, magnesiumsulfat   
og sitronsyre. 

Pakning: 0,7 kg (kanne)
Anbefalt mengde: 2 – 4 kanner/ha  

Trical 35-SP

Den høyeste konsentrasjonen av løselig kalsium finner man i Trical 35-SP. Dette produktet har sitt  
utgangspunkt i utfelt kalsiumkarbonat, noe som gir et pulver som løses svært lett opp i vann. Trical 35-SP  
er også tilsatt organiske syrer for optimalisering av Ca-opptaket. Kalsium tjener som aktivator for en rekke  
enzymer, er nødvendig for celledelingen, og sammen med pektin er det med og bygger opp celleveggene.  
Trical 35-SP skal ikke blandes med «ikke-Floratine-produkter» før blandbarhet er påvist gjennom en  
prøveblanding i ei bøtte. Kan også fås kjøpt i form av tabletter/«pucker» (Trical Pellets).

35,0 % Kalsium (Ca)
Basert på kalsiumkarbonat og organiske syrer. 

Pakning: 6,8 kg (bøtte)  
Anbefalt mengde: 7 – 20 kg/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:
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4,2 % Kalium (K)   
 5,0 % kaliumoksyd (K2O)  
2,0 % Svovel (S)   
2,0 % Silisium (Si) 

Basert på kaliumsulfat og kaliumsilikat.

Vekt: 1,20 kg/L  
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 20 L/ha

Turgor

Turgor inneholder silisium og kalium i opptakbar og utnyttbar form, noe som bidrar til sterkere cellestruktur  
og cellevev, samt økt saftspenning i planta (gir en mer opprett plante). Bedre ballrull, økt slitestyrke og forbedret 
stresstoleranse er resultatet av Turgor-tilførsler. Dette Floratine-produktet er et «must» til både golfgreener, tee-
steder og grasbaner!

Næringsinnhold:

3,0 % Nitrogen (N) 
 3,0 % ammonium-N

22,0 % Nitrogen (N) 
 8,5 % nitrat-N 
 6,0 % ammonium-N 
 7,5 % urea-N
2,9 % Kalsium (Ca)

Basert på Osyr (40 %). 

Basert på oksygenrike og biologisk aktive 
forbindelser. 

Vekt: 1,23 kg/L 
Pakning: 5 L (kanne)
Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Vekt: 1,40 kg/L 
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Osiryl

Osiryl er et rotstimulant-produkt som beskytter plantehormonet auxin fra forringelse/ødeleggelse (forårsaket  
av enzymet peroxidase), noe som bidrar til signifikant økning i rotutviklingen. Celleveggene styrkes via  
lignifisering av rotvevet, noe som er særdeles fordelaktig om våren, sommeren eller i perioder hvor  
grasplantene utsettes for mye stress. God rotutvikling ved lave temperaturer – Osiryl er nøkkelen!

Oxy-Rush 

En rotstimulant som fremmer den biologiske aktiviteten i vekstmassen. Gjennom tilførsel av Oxy-Rush, som 
er et oksygenholdig produkt, stimuleres den mikrobielle aktiviteten med det resultat at man innen kort tid ser 
bedring i jordtekstur, næringstilgjengelighet og rotdannelse, samt økt nedbryting av thatch og reduksjon i black 
layer. Økt mineralisering av nitrogen bidrar til redusert “nitrogen-input” via gjødsel! Oxy-Rush skal tilføres når 
vekstmassen er blitt komprimert og/eller vassjuk, og i tilknytning til inntrufne soppangrep. Produktet er et  
supplement, men også en erstatning for vanlig mekanisk lufting der dette av spillemessige grunner ikke blir 
gjennomført/lar seg gjennomføre ofte nok. Oxy-Rush – den perfekte metode for «kjemisk lufting». 

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:
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Næringsinnhold

                                                                           Næringsstoffer (i %)

Produkt 
(N-P-K)

N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo Si

13-2-13 
(13-1-11)

13,0 0,9 10,8 6,0 3,0 0,0014 0,0028 0,05 0,0028 0,0028 0,0075

15-0-15 
(15-0-12)

15,0 12,5 10,5 0,3 0,12 0,02 0,05 0,1 0,05 0,05 0,0009

15-5-30 
(15-2-25)

15,0 2,2 25,0 1,26 0,02 0,05 0,1 0,05 0,03 0,0005

28-8-18 
(28-3-15)

28,0 3,5 15,0 0,05 0,07 0,02 0,05 0,1 0,05 0,05 0,0009

 

Defense-
CuZn

18,0 7,0 23,0

Defense-
Mag

5,6 9,5 4,0

Defense-
Man

0,5 6,0 25,0

P-48 10,0 20,9 6,7 0,01 0,04 0,10 0,04 0,05 0,0006
Trical 35-SP 35,0

Turgor 4,2 2,0 2,0

Osiryl 3,0
Oxy-Rush 22,0 2,9
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Bladgjødsel og biostimulanter

Det kan påregnes opptil 20 ganger mer effektivt næringsopptak via bladet enn via rotsystemet. Det  
forutsetter imidlertid bruk av små dyser som forstøver næringa utover bladet, og liten vannmengde  
(< 400 liter per hektar) slik at næring (og vann) forblir liggende som en tynn film på bladet. Næring som 
tilføres på bladet, kan tas opp gjennom porer eller sprekker i kutikula, samt via spalteåpningene (Carrow 
et. al., 2001). Bladgjødsling er spesielt virkningsfullt i forbindelse med tilførsel av næringsstoffer som  
beveger seg dårlig eller omplasseres vanskelig fra en plantedel til en annen (eks. Ca, Fe og Zn). 

Biostimulanter er naturlige planteekstrakter eller syntetiske forbindelser som har en hormonell virkning når det 
tilføres en plante. Disse stimulerer vekst og utvikling i svært små konsentrasjoner (< 1 µM), - en respons som 
ikke kan tilskrives næringsstoffer. Det er som oftest samspillet mellom to eller flere plantehormoner som gjør at 
ønsket respons finner sted.

Den vanligste ingrediensen i Floratine sine patenterte biostimulanter er grisetang (Ascophyllum nodosum). 
Grisetang er en type brunalge som høstes i det nordlige Atlanterhav. Av de tang/tare-typene som benyttes  
innenfor grasdyrking i dag, har Ascophyllum nodosum det høyeste innholdet av auxin og cytokinin (og  
proteiner og næringsstoffer). Siden grisetangen ikke inneholder gibberelin, blir dette tilsatt på fabrikken.  
Ved å blande auxin, cytokinin og gibberelin i bestemte mengder / i et visst forhold til hverandre, vil ulike  
planteresponser (roting, strekning etc.) oppnås. Floratine’s biostimulanter inneholder i tillegg til Ascophyllum 
nodosum og næringsstoffer, også antioksydanter, aminosyrer og karbohydrater.

Power 0 – 0 – 22

Bladgjødselprodukt med organiske syrer for maksimering av næringsopptak og næringsutnyttelse (Power Play®  
- teknologi). Power 0-0-22 er designet til bruk på grasarealer med intensiv skjøtsel. Gjennom en høy  
konsentrasjon av kalium påvirkes både plantas vannhusholdning, saftspenning og transpirasjonsevne.  
God kaliumforsyning gir mer slitesterke og frosttolerante grasplanter. Power 0-0-22 er et utmerket kalium-
produkt i forbindelse med «varmestress».

18,3 % Kalium (K)    
 22,0 % kaliumoksyd (K2O) 
4,2 % Svovel (S) 

Basert på kaliumtiosulfat, samt organiske syrer. 

Vekt: 1,35 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Næringsinnhold:

Power 0 – 22 – 28

Power 0-22-28 inneholder organiske syrer for maksimering av næringsopptak og næringsutnyttelse  
(Power Play® - teknologi). Fosfor- og kaliumformuleringen i dette produktet stimulerer både  
transpirasjonsevnen og translokeringsevnen hos planta. Power 0-22-28 setter fart på «Krebs-syklus»,  
og vil i kombinasjon med Power 23-0-0 + Mo bidra til en raskere og bedre igangsetting av veksten om våren. 

9,6 % Fosfor (P)   
 22,0 % fosforpentoksyd (P2O5) 
23,2 %  Kalium (K)   
 28,0 % kaliumoksyd (K2O) 

Basert på kaliumfosfat, samt organiske syrer. 
 
Vekt: 1,58 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 20 L/ha

Næringsinnhold:
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Vekt: 1,15 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 2 – 5 L/ha

Phlex-Mag

Phlex-Mag er et bladgjødselprodukt formulert med tanke på maksimal tilgjengelighet og opptak av  
magnesium i planten. Sjelatering med sitronsyre sikrer rask absorpsjon via bladet, og hindrer Mg-binding i 
jorda. Økt klorofyllsyntese og forbedret grasfarge oppnås ved bruk av Phlex-Mag.

4,0 % Magnesium (Mg)    
 6,6 % magnesiumoksyd (MgO) 
5,0 %  Svovel (S)

Basert på magnesiumsulfat og sitronsyre.
    
 Vekt: 1,19 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 2 – 5 L/ha

Phlex-Man

Et bladgjødselprodukt som er formulert for maksimal tilgjengelighet og opptak av mangan i planta.  
Sjelatering med sitronsyre sikrer rask absorpsjon via bladet, og hindrer Mn-binding i jorda. En stimulans  
av enzymatiske funksjoner og forbedret grasfarge oppnås ved bruk av Phlex-Man. 

5,0 % Mangan (Mn) 
1,75 % Svovel (S) 

Basert på mangansulfat og sitronsyre.

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

5.0 Cal

Kalsiumprodukt som bidrar til å styrke plantas cellevev. 5.0 Cal anbefales tilført når plantene er utsatt for 
varme- og tørkestress, eller i andre sammenhenger hvor det er nødvendig å roe ned planta sin respirasjon  
(jf. høy relativ fuktighet, skyggefulle forhold og/eller vannmetta jordforhold). Lett tilgjengelig kalsium i  
kombinasjon med sukkerforbindelser gjør også dette bladgjødslingsproduktet egnet til gjødslinger på  
ettersommeren og høsten.  

5,0 % Kalsium (Ca) 
Basert på kalsiumglukoheptanat.

Vekt: 1,18 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Næringsinnhold:

Power 23 – 0 – 0 + Mo

Bladgjødselprodukt med organiske syrer for maksimering av næringsopptak og næringsutnyttelse (Power Play® 
- teknologi). Power 23-0-0 er spesialdesignet for våre grasarter (jf. kaldekjære grasarter, C3-planter).  
I tillegg til en balansert nitrogensammensetning, inneholder produktet molybden (Mo) som bidrar til at nitrat 
ikke hopes opp i plantene (Mo inngår i enzymet nitratreduktase). Selv med små tilførsler (10 L/ha) vil  
grasfargen vedvare i en lengre periode, og dosene vil være optimale i et bladgjødslingsopplegg som utføres  
hver 10.-14. dag. Power 23-0-0 bidrar til en bedre og raskere vekststart om våren.   

23,0 % Nitrogen (N)   
 3,5 % ammonium-N  
 3,5 % nitrat-N    
 16,0 % urea-N   
0,03 % Molybden (Mo) 

Basert på urea-ammoniumnitrat og 
natriummolybdat, samt organiske syrer.

Vekt: 1,16 kg/L     
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Næringsinnhold:



www.floratine.no   26

Astron

Den ultimate «sports-drinken» til plengras. Astron er Floratine’s «nr. 1» biostimulant når det gjelder 
rotutvikling og stressforebygging, - med en optimal sammensetning av plantehormonene auxin, cytokinin og 
gibberelin. Økt celledeling, bedre rotsystem og bedre gjenvekst oppnås ved bruk av Astron.

2,0 % Kalsium (Ca)  
0,5 % Magnesium (Mg)  
1,3 % Jern (Fe)   
0,06 %  Bor (B)   
0,15 % Kobber (Cu)  
0,335 % Sink (Zn)

Basert på jern-, kobber-, sink- og magnesium-
sulfat, borsyre og kalsiumglukonat. Inneholder 
ekstrakter av brunalger/grisetang (Ascophyllum 
nodosum) og terpenoider.

Vekt: 1,18 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 10 L/ha

Floradox Pro  

Ingen ting på markedet kan sammenlignes med Floradox Pro. Dette biostimulantproduktet er designet  
for å styrke planteceller og plantevev gjennom tilførsel av «byggesteiner» og «energikilder» for dannelse av  
forsvarsproteiner. Disse proteinene er helt essensielle for at plantene skal motstå stress, lege sår og komme seg 
raskt etter skade. Floradox Pro kan også brukes i forbindelse med jordgjødsling.

2,0 % Nitrogen (N)    
 2,0 % urea-N    
0,9 %  Fosfor (P)    
 2,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
2,5 % Kalium (K)
 3,0 % kaliumoksyd (K2O)    
     
   

Basert på urea og kaliumfosfat. Inneholder  
planteekstrakter. 

Vekt: 1,07 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 3 – 10 L/ha

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

Knife Plus  

Knife Plus er et biostimulantprodukt som fremmer farge og vekst. Fargeresponsen er hurtig og av en langvarig 
karakter, samtidig som både rotvekst og skuddtetthet bedres. Et produkt designet av greenkeepere for 
greenkeepere.

12,0 % Nitrogen (N) 
 12,0 % urea-N 
4,2 % Svovel (S) 
6,0 % Jern (Fe) 
1,5 % Mangan (Mn)
1,0 % Sink (Zn)
0,12 % Kobber (Cu)
0,03 % Molybden (Mo)

Basert på urea, jern-, mangan-, sink-, og 
kobbersulfat, samt natriummolybdat. Inneholder 
ekstrakter av brunalger/grisetang  (Ascophyllum 
nodosum).

Vekt: 1,35 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 10 L/ha
     

Næringsinnhold:
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Per 4 Max 

Floratine’s «nr. 1» biostimulant når det gjelder skuddvekst og skuddtetthet, - noe som gjør produktet svært godt 
egnet i forbindelse med rask igangsetting av veksten om våren, og som hjelpemiddel i forbindelse med gjenvekst 
og reparasjonsvekst etter hullpipeluftinger og mekaniske skader/divots. 

13,0 % Nitrogen (N) 
 13,0 % urea-N 
0,5 % Magnesium (Mg) 
2,2 % Svovel (S) 
2,0 %  Jern (Fe)
1,0 %  Mangan (Mn)

Basert på urea, magnesium-, jern- og mangan- 
sulfat. Inneholder ekstrakter av brunalger/grise-
tang (Ascophyllum nodosum) og terpenoider.

Vekt: 1,22 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 20 L/ha

Perk Up  

Dette er et biostimulantprodukt som anbefales tilført når plantene er utsatt for varme- og tørkestress, eller i  
andre sammenhenger hvor det er nødvendig å roe ned planta sin respirasjon (jf. høy relativ fuktighet, skygge-
fulle forhold og/eller vannmetta jordforhold). Lett tilgjengelig kalsium i kombinasjon med sukkerforbindelser, 
gjør også produktet velegnet til bruk på ettersommeren og høsten. Perk Up = energi !

8,0 %     Kalsium (Ca)
Basert på kalsiumglukoheptanat. Inneholder  
ekstrakter av brunalger/grisetang (Ascophyllum 
nodosum).

Vekt: 1,37 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 10 L/ha

ProteSyn  

ProteSyn er proteinsyntese! Et biostimulantprodukt som inneholder aminosyrer, proteiner og enkle og  
sammensatte karbohydrater i den hensikt å forbedre energiomsetning og fotosyntetisk aktivitet hos plantene. 
ProteSyn er et viktig hjelpemiddel for planter som vokser under reduserte lysforhold/skyggefulle forhold, og for 
planter som er «overgjødslet» med nitrogen. 

6,0 % Nitrogen (N)   
 1,0 % ammonium-N
 2,0 % organisk N   
 3,0 % urea-N   
0,9 %  Fosfor (P)   
 2,0 % fosforpentoksyd (P2O5)
2,5 % Kalium (K)
 3,0 % kaliumoksyd (K2O) 

Vekt: 1,09 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 5 – 20 L/ha

Basert på urea, ammoniumfosfat og kalium- 
sulfat. Inneholder et konsentrat av aminosyrer, 
proteiner og karbohydrater.

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:

Næringsinnhold:
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Renaissance

Renaissance er et svært høyverdig mikronæringstoffprodukt med en «biostimulant-pakke» tilsvarende Knife 
Plus. Via et raskt og effektivt bladopptak kan man korrigere for eventuelle mangelsymptomer eller avvæpne 
stressituasjoner som kan oppstå på grunn av redusert tilgang på mikronæringsstoffer (jf. høy pH). Renaissance 
forbedrer planta sin rot- og skuddvekst. 

0,5 % Magnesium (Mg)  
2,0 % Svovel (S)  
1,75 % Jern (Fe)   
1,0 %  Mangan (Mn)  
2,0 % Sink (Zn)
0,001 % Molybden (Mo)

Basert på magnesium-, jern-, mangan- og  
sinksulfat, samt natriummolybdat. Inneholder  
ekstrakter av brunalger/grisetang (Ascophyllum 
nodosum).

Vekt: 1,24 kg/L
Pakning: 10 L (kanne)
Anbefalt mengde: 3 – 5 L/ha

Næringsinnhold:

                        Næringsstoffer (i %)

Produkt kg/l N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo Si
Power 0-0-22 1,35 18,3 4,2

Power 0-22-28 1,58 9,6 23,2

Power 23-0-0 1,16 23,0 0,03

5.0 Cal 1,18 5,0

Phlex-Mag 1,19 4,0 5,0

Phlex-Man 1,15 1,75 5,0

Astron 1,18 2,0 0,5 0,06 0,15 1,3 0,335

Floradox Pro 1,07 2,0 0,9 2,5

Knife Plus 1,35 12,0 4,2 0,12 6,0 1,5 1,0 0,03

Per 4 Max 1,22 13,0 0,5 2,2 2,0 1,0

Perk Up 1,37 8,0

ProteSyn 1,09 6,0 0,9 2,5

Renaissance 1,24 0,5 2,0 1,75 1,0 2,0 0,001

Næringsinnhold
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                        Næringsstoffer (i %)

Produkt kg/l N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo Si
Power 0-0-22 1,35 18,3 4,2

Power 0-22-28 1,58 9,6 23,2

Power 23-0-0 1,16 23,0 0,03

5.0 Cal 1,18 5,0

Phlex-Mag 1,19 4,0 5,0

Phlex-Man 1,15 1,75 5,0

Astron 1,18 2,0 0,5 0,06 0,15 1,3 0,335

Floradox Pro 1,07 2,0 0,9 2,5

Knife Plus 1,35 12,0 4,2 0,12 6,0 1,5 1,0 0,03

Per 4 Max 1,22 13,0 0,5 2,2 2,0 1,0

Perk Up 1,37 8,0

ProteSyn 1,09 6,0 0,9 2,5

Renaissance 1,24 0,5 2,0 1,75 1,0 2,0 0,001

Blackout 

Alger utvikles gjerne på områder hvor det er fuktig/vannansamlinger. 
Blackout er en unik blanding av mikrober og enzymer som er laget  
spesielt for å konkurrere mot algene om næringa i grasoverflaten  
(N, P og Fe), og som samtidig bidrar til å bryte ned algesjiktet.  
Produktet bør tilføres i forbindelse med lufting og/eller etter at  
Pervade (penetrerende avspenningsmiddel) er benyttet. Blackout  
virker ved varierende temperaturforhold, og under både aerobe og  
anaerobe vekstforhold. 

CalpHlex 

CalpHlex sin unike sjelateringsteknologi sørger for at næringsstoffer 
som er bundet hardt til jordkolloider eller i ulike kjemiske forbindelser,  
blir gjort løselig og tilgjengelig for planteopptak (f.eks. Ca, Mg, Fe).  
Produktet er også svært formålstjenlig med tanke på å redusere 
konsentrasjonene av natrium, klor og bikarbonater i vekstmassen  
(jf. «flushing» sammen med Pervade). CalpHlex er basert på 
kalsiumglukoheptanat og trihydroxyglutarsyre.

Dew Clear 

Dogg øker faren for soppsykdommer. Ved å tilføre Dew Clear reduseres  
overflatespenningen til vannmolekylene, og dermed doggdannelsen.  
I tillegg har produktet sterk bindingskapasitet til bladoverflaten, noe  
som gir 7-10 dagers virkningsgrad. Dew Clear åpner opp for at man 
kan klippe tidligere på morgenen, og det vil være en erstatning for mer 
arbeidskrevende doggfjerningsoperasjoner (jf. dra kost eller slange).  
Best effekt har Dew Clear når det tilføres på tørt bladverk, dvs. før  
doggdannelsen inntreffer. Redusert doggdannelse = friskere planter ! 

Pakning: 10 L (kanne) 

Anbefalt mengde: 50 – 75 L/ha

Pakning: 10 L (kanne) 

Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Pakning: 10 L (kanne) 

Anbefalt mengde:  5 – 10 L/ha  
(i 800 liter vann/ha)

Spesialprodukter 
Tørkeflekker, filtopphoping («thatch»), «black layer», alger, dogg, bikarbonater og «flushing» er kjente  
ord og uttrykk for en greenkeeper/banemester. Floratine Norge kan tilby et rikholdig utvalg av spesial-
produkter, siden ulike problemer vil kreve ulike løsninger.

EON 75  

EON 75 er et 100 % organisk produkt (basert på leonarditt/ 
brunkull), - en jordforbedrer med 75 % humussyrer som bidrar  
til regulering av vanntransporten i vekstmassen, aggregering av 
sandpartikler, og stimulering av den mikrobielle aktiviteten.  
I forbindelse med et hvert regnvær eller enhver vanning i løpet av 
vekstsesongen, vil det være frigjøring av humussyrer fra EON 75. 

Pakning: 10 kg (bøtte) / 22,7 kg (sekk) 

Anbefalt mengde: 100 kg/ha
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FP-747 Jet Pak 

FP-747 Jet Pak senker pH (surhetsgraden) i tankblandingen, noe som 
bidrar til bedre blandbarhet, økt planteopptak og bedre utnyttelse av  
bladgjødsel og flytende jordgjødslingsprodukter, samt fungicider. 

Pakning: 0,35 L (flaske) 

Anbefalt mengde: 35-140 ml/100 L vann

Germinex Talc TG 

Germinex Talc TG er et frøbehandlingsmiddel i pulverform, utviklet 
for maksimal spiring og grasetablering. Gjennom økt overlevelse av 
frøplanter skapes bedre grasetableringsresultater og en raskere og 
bedre rotutvikling. Produktet inneholder både makro- og mikro-
næringsstoffer, samt ekstrakter av brunalger/grisetang (Ascophyllum 
nodosum) og talkum. Germinex Talc TG er et «must» i forbindelse med 
reparasjonssåing, samt i «divot-mix» (sand + frø) til grasbaner,  
tee-steder og fairwayer.  

Pakning: 0,9 kg (bøtte)

Anbefalt mengde: 0,9 kg/100 kg frø

Free 15  

Free 15 er et pulverprodukt bestående av karbohydrater og 
naturlige roteksudater for frigjøring, opptak og utnyttelse av 
fosfor bundet i vekstmassen. Produktet er et utmerket  
hjelpemiddel for de som har restriksjoner knyttet til  
fosforgjødsling av sine grasarealer.

Pakning: 0,77 kg (kanne) 

Anbefalt mengde: 6,2 kg/ha 
    (8 kanner)

Green Screen 

Et fargekonsentrat som hjelper den sprøyteansvarlige til å se hvor det 
blir sprøytet, og hvilken dekning som er blitt oppnådd. Produktet er 
tilsatt overflateaktive stoffer, noe som gir lang fargerespons. Green 
Screen fungerer også som «solkrem» for grasbladene, noe som  
medfører beskyttelse mot blant annet ultrafiolett stråling.

Pakning: 1 L (kanne)

Anbefalt mengde:  0,5 – 1,5 L/ha  
(i 300-400 liter vann/ha)

Evolution-SP  

Evolution-SP er proteinsyntese! Et produkt som sørger for  
aminosyrer, proteiner og enkle og sammensatte karbohydrater i 
den hensikt å forbedre energiomsetning og fotosyntetisk aktivitet 
hos plantene. Evolution-SP er formulert for jordgjødsling og  
rotopptak. Produktet er et viktig hjelpemiddel for planter som  
vokser under reduserte lysforhold/skyggefulle forhold. 

Pakning: 0,68 kg (kanne) 

Anbefalt mengde: 1,4 – 5,6 kg/ha 
    (2 - 8 kanner)
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Pakning: 0,9 kg (bøtte)

Anbefalt mengde: 0,9 kg/100 kg frø

Pathfinder Blue 

Et fargekonsentrat som hjelper den sprøyteansvarlige til å se hvor 
det blir sprøytet, og hvilken dekning som er blitt oppnådd. Finnes i 
form av vannoppløselige poser som skal hives rett opp i tanken før  
omrøring av sprøyteblandingen finner sted. 

Raider Plus 

Få mest mulig ut av dine sprøytinger med bruk av Raider Plus, 
- et hjelpemiddel som fremmer opptak av næring og fungicider  
gjennom bladet. Raider Plus sine patenterte ingredienser fremmer  
rask absorpsjon av sprøytevæsker under varierende temperatur- og 
værforhold. 

Pakning: 10 x 113 g (poser) 

Anbefalt mengde: 1 pose/400 L vann

Pakning: 10 L (kanne)

Anbefalt mengde: 1,5 L/ha

Maxiplex 

Et konsentrat av humussyrer i flytende form (20 %) som er fordelaktig 
under mange ulike jordforhold. Maxiplex stimulerer mikrobiell 
aktivitet og bedrer vekstmassens tilgjengelighet for næring og vann. 
Fungerer som sjelateringsbidrag overfor mikronæringsstoffer.

Pakning: 10 L (kanne) 

Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Pakning: 18,14 kg (sekk)

Anbefalt mengde: 
Toppdressing:  
 Sand : RZA i forholdet 5 : 1
Tørkeflekker: 
 100 % RZA eller  
 Sand : RZA i forholdet 1 : 1

RZA

RZA (Root Zone Amendments) er et uorganisk jordforbedringsmiddel, 
framstilt av leirmineralet montmorillonitt. For å oppnå en stabil  
partikkel, og samtidig keramiske partikler av tilnærmet lik størrelse,  
har man varmet opp dette leirmineralet to ganger til 820 oC (1500 oF), 
siktet det, og til slutt «feiet» med vakuum for å fjerne alle finstoffene. 

RZA har en høy porøsitet (75-77 %). Vannhusholdningsevnen 
(kapillære porer) er 41-46 %, mens luftvolumet (ikke-kapillære porer)  
er 31-35 %.  Produktets egenvekt er 0,6 kg/dm3, mens surhetsgraden 
(pH) er 6,4. RZA har høy affinitet (gjensidig attraksjon) overfor  
kalsium, magnesium og kalium, mens affiniteten overfor natrium  
er lav. 

RZA kan fås i ulike partikkelstørrelser, men vi har valgt å  
lagerføre «0,25-1,0 mm» beregnet på greener og andre kortklipte 
grasoverflater. Produktet egner seg både til toppdressing (i blanding 
med dressesand), til behandling av tørkeflekker (igjenfylling av  
luftehullene i etterkant av hullpipelufting), og i forbindelse med  
nybygging (som CEC-tilslag i vekstmassen). Innblanding av RZA  
bedrer både de kjemiske og fysiske egenskapene til vekstmassen,  
gjennom økt kationombyttingskapasitet (CEC) og bedre 
vannhusholdning.
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Avspenningsmidler
Et avspenningsmiddel (eng.: wetting agent eller surfactant) er en kjemisk forbindelse eller substans som 
bidrar til å redusere vannets overflatespenning, og som samtidig sørger for å gjøre vannet «bløtere».  
Størst anvendelsesområde for avspenningsmidler er knyttet til hydrofobiske forhold (tørkeflekker) i  
sandbaserte vekstmasser. Siden denne gruppen av stoffer brytes ned av mikrobene i jorda, bør  
avspenningsmidler tilføres to eller flere ganger for at tilstrekkelig konsentrasjon skal kunne  
opprettholdes.

Vekt: 1,00 kg/L

Pakning: 10 L (kanne)

Anbefalt mengde: 2 – 5 L/ha

Pervade  (Push Water)

Et anionisk avspenningsmiddel som er designet for å flytte vannet 
raskt gjennom vekstmassen, og derigjennom sørge for bedre oksygen-
forhold og gassutveksling på fuktige grasarealer. Pervade er et utmerket 
hjelpemiddel om man har hydrofobisk jord og/eller sliter med tørke-
flekker. Til flushing av greener (f.eks. fjerning av klor, natrium og  
bikarbonater) er produktet uunnværlig. Pervade «brenner ikke» og er 
100 % nedbrytbart. Pervade fås også kjøpt i form av tabletter/«pucker» 
(Pervade Pellets), for lokal behandling av tørkeflekker og/eller vassjuke 
områder.

Vekt: 1,02 kg/L

Pakning: 10 L (kanne)

Anbefalt mengde: 10 – 20 L/ha

Retain Pro  (Hold Water)

Et ikke-ionisk avspenningsmiddel som er designet for å fordele vannet 
i rotsonen, og som i samvirke med jordpartiklene bidrar til å danne en 
barriere mot utvasking. Retain Pro er et utmerket hjelpemiddel om man 
har hydrofobisk jord og/eller sliter med tørkeflekker. En blanding av 
Retain Pro og Maxiplex fås kjøpt i form av «pucker» (Retain-Max Pellets), 
for lokal behandling av tørkeflekker.  

Pakning: 10 L (kanne)

Anbefalt mengde: 10 L/ha

Thatch Buster  

Thatch Buster fremmer nedbrytingen av cellulose, - hoved- 
komponenten i thatch (filt). Produktet inneholder en blanding 
av naturlig tilstedeværende cellulase-enzymer som bryter ned 
cellulose-rester i stengler, rotutløpere og skudd med påfølgende 
mineralisering og frigjøring av næringsstoffer. Thatch Buster brukt i 
kombinasjon med mekanisk lufting forsterker nedbrytingseffekten. 
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Bruksområder for spesialprodukter og avspenningsmidler
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Produkt
Blackout √
CalpHlex √ √ √ √ √ √
Dew Clear √
EON 75 √ √ √
Evolution-SP √ √
Free 15 √ √ √
Maxiplex √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pervade √ √ √ √ √ √ √ √
Retain Pro √ √ √ √ √
RZA √ √ √ √
Thatch Buster √
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Blandingsrekkefølge – Floratine 
For at man skal oppnå et best mulig resultat med Floratine-produktene, blandes produktene i henhold til  
en angitt rekkefølge; det betyr fra LAVESTE tall til HØYESTE tall (eks. Knife Plus skal has i sprøytetanken 
før Astron, Maxiplex før Turgor etc.). Se på produktenes etikett for de respektive nummer. Jord- og  
bladprodukter skal IKKE blandes i samme sprøytetank.

Rekkefølge               Rekkefølge
1 FP-747 Jet Pak              1 FP-747 Jet Pak
2 Knife Plus              1 Pervade
2 Iron Maid              1 Retain Pro
2 Largo               2 Defense-CuZn
3 High Five              2 Defense-Mag
3 Phlex-Mag              2 Defense-Man
3 Phlex-Man              2 Quad K
4 Astron               3 CalpHlex
4 Power 23-0-0 + Mo              3 Phlex-Mag
4 5.0 Cal               3 Phlex-Man
5 P-48               5 Blackout
5 Per 4 Max              5 Evolution-SP
5 Perk Up               5 Thatch Buster
5 Renaissance              5 P-48
6 Floradox Pro              5 Trical 35-SP
6 ProteSyn              5 Free 15
7 Power 3-0-15              6 Floradox Pro
7 Power 0-0-22              6 Propel
7 Power 4-4-16              6 ProteSyn
8 Power 0-22-28              8 Maxiplex
9  Raider Plus              9 Turgor

10

Bladtank Jordtank

9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Frø og frøblandinger
Vi kan tilby ti standardblandinger og tre ulike krypkveinsorter. Testresultater fra Bioforsk og andre  
europeiske forskningsmiljøer knyttet til skuddtetthet, finbladethet, slitestyrke, sykdomsresistens og  
vinteroverlevelse, er avgjørende for våre sortsvalg. I tillegg er vi opptatt av frøets renhet, dvs. at frøpartiene 
i størst mulig grad skal være fri for tunrapp og annet ugrasfrø. Når du kjøper grasfrø i henhold til EU- 
normene, er det nemlig ikke alltid bare grasfrø du får levert. Floratine Norge anstrenger seg derfor mye for 
og skaffe til veie frø av bedre kvalitet enn de minimumskrav som defineres av EU.  Alle våre frøblandinger 
blir pakket av Strand Unikorn i Moelv, og leveres i 20 kg’s sekker. Spesialblandinger kan også leveres,  
dersom dette er ønskelig.

Artsammensetning (i %)

Blanding / Art Engrapp Rødsvingel Engkvein Kryp-
kvein

Stivsvingel Sauesvingel Flerårig raigras Såmengde  
(kg/100 m2)

Sport Mix 
I

70 15 (frc)
15 (frt)

1,0 – 2,0

Sport Mix
II

65 15 (frc)
10 (frt)

10 1,0 – 2,0

Sport Mix
III

40 45 (frc) 
15 (frt)

1,5 – 2,0

Sport Mix
IV

50  40 (frc)
10 (frt)

1,5 – 2,0

Sport Mix
Rep I

25 75 1,5 – 3,0

Sport Mix
Rep II

70 30 1,5 – 2,5

Sport Mix
Rep III

100 2,0 – 3,0

Sport Mix
Green I

40 (frc)
40 (frt)

20 2,0 – 2,5

Sport Mix
Green II

60 (frc)
40 (frt)

2,0 – 3,0

Sport Mix
Rough

40 (frc)
30 (frr)

30 1,5 – 2,0

Krypkvein
‘Cobra Nova’

100 0,3 – 0,5

Krypkvein
‘Independence’

100 0,3 – 0,5

Krypkvein
‘TeeOne’  

100 0,3 – 0,5

Blandinger

frc = rødsvingel uten utløpere
frt = rødsvingel med korte utløpere
frr = rødsvingel med lange utløpere 

Det må tas forbehold om tilgangen 
på sorter utover i sesongen, og at 
endringer i frøblandingene vil kunne 
finne sted.
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Hydrosåing
Hydrosåing (sprøytesåing) innebærer at man sprøyter ut en tankblanding med vann, frø, mulch, gjødsel, 
lim etc. på de arealene hvor man ønsker grasetablering. Hydrosåing er ingen ny teknikk, - den har vært på 
markedet i snart 50 år. Det nye er at man de siste årene har hatt en enorm forbedring og forandring på både 
mulch’n og de ingrediensene som inngår i tankmiksen. For raskest mulig spiring, best mulig etablering og 
minst mulig erosjon, brukes blant annet revet trefiber (mulch) sammen med polymerer (som holder på 400 
ganger mer vann enn sin egen vekt), startgjødsel (fosforrik), ulike biostimulanter og fargetilsetning.

Vi har valgt å satse på noen av markedets absolutt beste hydrosåingsprodukter, - trefibermulch fra Profile  
Products og tilsatsfaktorer fra Finn Corporation. Hydrosåingsprodukter er bestillingsvare. 

ECOFIBRE   – trefiber-mulch som beskytter frøet og fremmer spiringen. I tillegg vil selve fiberen over tid brytes   
   ned til karbondioksyd, vann og organisk materiale, som også er fremmer av planteveksten. 

FINN HPN   – lettløselig og fosforrik startgjødsel med mikronæring. Produktet sørger for tilgang på nødvendig  
   næring de første 4-6 ukene etter såing. 

FINN StikPlus   – lim som binder og stabiliserer trefiber-mulchen, og som dermed gjør det mulig å holde  
        sistnevnte på plass selv i de bratteste skråninger. 

FINN Hydromax   – en blanding av plantehormoner, vitaminer etc. for stimulering av frøspiring og  
             grasetablering. 

FINN Hydrogel B   – en polymer (kjedeformet molekyl) som holder på opptil 400 ganger mer vann enn sin egen  
              vekt. Umiddelbart etter at Hydrogel B har frigjort vann (og næring) til grasets rotsystem,   
              vil den komplettere seg selv ved neste regnfall eller vanning.  
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Luftepinner, - piper og underkniver
For å bedre luft-, vann- og næringstilgangen i komprimerte og svært sammepakka vekstmasser, uten å 
«ødelegge» grasdekket, må det luftes. 

JRM kan tilby et stort spekter av standard pinner/piper tilpasset 
Jacobsen®, John Deere®, Toro®, Ryan® og Coremaster®-maskiner. 
Aeravator®-pinner, og et fullsortiment av pinner og hullpiper til 
Wiedenmann®, Verti-Drain® og Soil Reliever®, kan også tilbys. 
I 1997 introduserte JRM Dillennium®, hvor målet var å skape en  
pinne/pipe som skulle rekke til minimum 18 greener under de mest 
utfordrende jord- og vekstmasseforhold. Med disse pinnene/pipene  
har JRM bidratt til å revolusjonere hele luftingsprosessen, og  
Dillennium® står fortsatt fjellstøtt 18 år etter at de ble introdusert.  
Dillennium® – da snakker vi rekkevidde!

JRM kan også tilby «Premium-pinner/piper» til en lavere pris,  
men med en kortere levetid. Opererer du i steinete og dårlig  
sorterte jordmasser, bør du vurdere en «Premium-pinne». 
Det koster simpelthen mindre når en «Premium-pinne» knekker,  
enn om en Dillennium® skulle gjøre det. 

For å opprettholde en topp grasoverflate, med friske, sterke og varige planter, er det helt nødvendig med solide 
og skarpe klippeaggregater (vinner og underkniver) til en hver tid. JRM kan tilby underkniver av markedets  
absolutt beste sort (Duranium®) til Jacobsen®, John Deere® og Toro®-klippere, samt «Vulcan» slipesteiner  
tilpasset Bernhard Anglemaster (1000/2000/3000/4000/4000DX), Foley, Peerless og Neary. Mens hardheten til  
underknivene har forandret seg med årene, har slipesteinene vært tilnærmet uforandret. Med «Vulcan» fra JRM 
har man nå fått en slipestein som er tilpasset sliping av hardere stål. Bare diamant er hardere enn «Vulcan»! 

De mest brukte typene av JRM luftepinner/-piper og underkniver vil finnes på vårt lager. 7-10 dagers  
leveringstid må påregnes på spesialbestillinger.
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Tekniske hjelpemidler

2000 SR     

Gå-bak-spreder (sentrifugalspreder med ca 50 liter stor gjødselbeholder) 
av meget høy kvalitet og med et meget godt spredebilde. Stengsel på 
sprederens høyre side gjør det mulig med individuell spredning der dette 
er ønskelig og formålstjenlig. Beskyttelsestrekk er inkludert. Sprederen er 
rustfri.

SSD     

Gå-bak-spreder (droppspreder) av meget høy kvalitet, egnet til så vel  
granulatgjødsling som breisåing av frø. Arbeidsbredde for denne 
sprederen er 90 cm. Beskyttelsestrekk er inkludert. Rustfri.

Team Cub Pedestrian Sprayer  

Gå-bak-sprøyte av meget høy kvalitet, og som egner seg til sprøyting av 
mindre arealer. Leveres med lader, 30 liter’s tank, fire dyser og en sprøyte-
bredde på 200 cm. Kan fås med omrører. Sprøyta er lett å transportere og 
enkel å bruke. 

Pellet Pro Applicator   

Denne sprøytepistolen kobles direkte til vannslangen, og er klar-til-bruk. 
Utstyrt med en Rainbow-dyse, og tabletter («pucker») fra Floratine, kan 
lokale områder (som tørkeflekker, alger i æresrunden, oljesøl etc.)  
behandles på en effektiv og direkte måte. 

Quick Calibrator  

Med denne kalibratoren kan man på en rask og enkel måte kontrollere 
hvor mye sprøytevæske som gis via den enkelte sprøyte/dyse. Alt dette for 
å korrigere og oppnå et mest mulig optimalt sprøyteresultat. Det vil alltid 
lønne seg å være presis!
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Ana-Lync
Skjøtsel av golf- og fotballbaner bør alltid være forankret i en god gjødselplan. Gjødselplanlegging  
innebærer at greenkeeper og banemester må bestemme månedlig/årlig næringsbehov (i forhold til  
vekstsesongens lengde og næringsreservene i jorda), velge hensiktsmessig gjødsel ut i fra  
gjødslingsfrekvens og tilførte mengder, og justere gjødslinga i løpet av sesongen etter vær og vind,  
sykdommer, bruksfrekvens etc. En god gjødselplan starter alltid med jordprøvetaking og kjemisk  
analyse av prøvene!

Floratine Norge bistår med gjødselrådgiving og utarbeidelse av gjødslingsplaner. I vår streben etter  
å gi best mulige råd og gjødselanbefalinger, tar vi hjelp av Ana-Lync i tolkning og vurdering av  
jordanalyseresultatene. Ana-Lync er et «analyseredskap»/en database (basert på mer enn 40 000 jordprøver) 
som tolker og vurderer både næringsreserve og tilgjengelighet i vekstmassen, samtidig som det gir viktig  
informasjon om de fysiske og biologiske forholdene i den samme massen. Ana-Lync sammenligner  
eksisterende vekstforhold med plantas behov i forhold til sunnhet og styrke. Dette sammen med vår kjennskap 
til lokalklimatiske forhold, gjør oss sikrere på at «en mer riktig og miljøtilpasset gjødsling» kan finne sted.  
Utgangspunktet for vår tolking og vurdering ved hjelp av Ana-Lync, er jordanalyseresultater fremskaffet av 
Harris Laboratories, Nebraska/USA.
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Omregninger og forklaringer

Lengde     Vekt
1 inch (in)     =    2,54 cm   1 pound (lb)     =    0,4536 kg
1 foot (ft)       =   30,48 cm   1 ounce (oz)     =    28,3495 gram
1 yard (yd)     =   91,44 cm
1 mile (mi)    =   1609,3 m

Temperatur     Volum
0oC     =    32oF     1 US gallon      =    3,785 liter 
0oF      =   -17,8oC    1 UK gallon     =    4,546 liter
0oC      =    (oF-32) x 5/9   1 fl oz              =    29,57 ml
      1 quart (qt)      =    0,945 liter
 
Areal      Trykk
1 ft2         =    929 cm2   1 atm    =    101,37 kPa 
1000 ft2        =     92,9 m2   1 bar       =    100,05 kPa
1 acre         =    4050 m2   1 bar       =    14,50 psi
1 hektar       =    10 000 m2    1 kPa      =    1000 N/m2

1 hektar       =    10 dekar 
1 dekar        =    1000 m2   

Sammenhenger
1 lb/1000 ft2    =    4,9 kg/1000 m2

1 lb/acre          =    0,112 kg/1000 m2

1 oz/gal           =    7,8 ml/liter
1 mph             =    1,61 km/t 
 
Næringsstoff
P2O5 x 0,4364   =  P      
K2O x 0,8302    =  K   
MgO x 0,6030   =  Mg   
CaO x 0,7147    =  Ca   
 
P x 2,2913    =   P2O5 
K x 1,2046    =   K2O
Mg x 1,6583 =   MgO
Ca x 1,3992  =   CaO

SGN     =  Size Guide Number  
 
Gjennomsnittlig partikkeldiameter hos gjødsla, uttrykt i mm og multiplisert  
med 100. For eksempel: Andersons 25-5-15, som har en gjennomsnittlig  
partikkelstørrelse på 1,25 mm, vil ha en SGN på 125.  
Jo lavere SGN, jo mindre partikkelstørrelse.

     

Element, symbol og atomvekt
Bor   B  10,81
Fosfor  P 30,97
Hydrogen H 1,01
Jern  Fe 55,85
Kalium  K 39,10
Kalsium Ca 40,08
Karbon C 12,01
Klor  Cl 35,45
Kobber  Cu 63,55
Magnesium Mg 24,31
Mangan Mn 54,94
Molybden Mo 95,94
Nikkel  Ni 58,69
Nitrogen N 14,01
Oksygen O 16,00
Silisium Si 28,09
Sink  Zn 65,39
Svovel  S 32,07
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