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l  Dokumentert lik avling som 

ved bruk av tradisjonell 

mineralgjødsel.

l  Lengre virkning, bedre smak 

og avbeiting.

l    Leveres med ulike tilsettinger 

for en rekke bruksområder.

Helgjødsel kombinerer egenskapene til 
hønsegjødselen med styrken til mineralgjødselen.

HELGJØDSEL

www.naturgjodsel.no

Organisk-mineralsk gjødsel

500 kg

Reg. nr 577  –  Klasse 1

NPK 18-1-10 
Tilsatt Jern

Leveres i 500 kg storsekk, 15 liter sekk og 10 liter spann.

Tidligere 
slakting,  
bedre 
klassifisering  
og økt ut
betalingspris? 
Les mer om bøndene 
som gjorde stor suksess 
med Helgjødsel:
tiny.cc/helgjodsel

LANDBRUK
ANLEGG
HAGE
GOLF



Helgjødsel Tilsetninger Nøkkelegenskaper

18-1-10 -
Spesialgjødsel for beite. Lengre 
virkning, bedre smak og avbeiting.

18-1-10 Selén
Selen virker positivt på dyrenes 
immunforsvar.

18-1-10 1 kg koboltsulfat
Gir naturlig tilgang på kobolt for 
dyr på beite.

18-1-10 * 2 kg koboltsulfat 
Kobolt er mangelvare  
i jordsmonnet langs kysten.

18-1-10
2 kg kobolt sulfat  
og selén

Dekker både kobolt-  
og selen-behovet.

18-1-10
2 kg kobolt sulfat og 
15 kg kobbersulfat

Kobolt og kobber er mangelvare  
i jordsmonnet langs kysten.

18-1-10 15 kg kobbersulfat Ved kobbermangel i eng og beite.

18-1-10 Juletre
Magnesium,  
sink, bor

Magnesium gir en frisk og fin 
grønnfarge til barnålene.

18-1-10 Golf ** Jern Spesialgjødsel til golfbaner og 
grønt anlegg. Jern gir en grønn  
og frisk farge på gresset.10-1-7 Golf ** Jern

18-1-2 * -
Beitegjødsel i kombinasjon med 
husdyrgjødsel om våren.

18-1-2 4 kg kobolt
Sikrer tilstrekkelig koboltforsyning 
gjennom hele beitesesongen.

Varer på lager:

Økologisk drift Tilsettinger Nøkkelegenskaper

Marihøne 4-1-2 -
Ren pelletert hønsegjødsel.  
Kan brukes i økologisk drift.

Marihøne Pluss 8-4-5
Kjøttbeinmjøl 
og vinasse

Kjøttbenmel inneholder fosfor,  
og vinasse er et kaliumprodukt. 
Kan brukes i økologisk drift.

* Produktet utgår ved beholdningsslutt.    ** Bestillingsvare.



NORSK NATURGJØDSEL HOLDER TIL PÅ SELE OG ER 
NORGES STØRSTE PRODUSENT AV NATURGJØDSEL. 

Vi lager en rekke helnorske, kortreiste produkter som vil 

få hagen din til å bli både sunnere, vakrere og triveligere å 

oppholde seg i. Produksjonen foregår i et  

miljøanlegg med null utslipp til luft eller vann  

(og dermed heller ingen sure naboer!).

All gjødsel er utviklet  
i samarbeid med  
Norsk Landbruksrådgiving.

Tlf: 51 42 00 22

Epost: info@naturgjodsel.no

Se forhandleroversikt og  
finn ditt nærmeste utsalgssted 
for både hage- og landbruks- 
produkter på naturgjodsel.no

www.naturgjodsel.no

Organisk-mineralsk gjødsel

500 kg

Reg. nr 577  –  Klasse 1

NPK 18-1-10 
Tilsatt Jern

www.naturgjodsel.no

Organisk-mineralsk gjødsel

GOLF

500 kg

Reg. nr 7078  –  Klasse 1

NPK 10-1-7 
Tilsatt Jern

www.naturgjodsel.no

500 kg

Reg. nr 7076  –  Klasse 1

NPK 18-1-10 
m/Magnesium, Sink og Bor

Organisk-mineralsk gjødsel

JULETRE

Lokal forhandler:


