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Kjære forretningspartnere,
Hagebruk er mer populært enn det har
vært på lenge. I byen og på landet dyrker
stadig ﬂere mennesker egne grønnsaker
og frukt. Man vil nyte råvarene, oppleve
fellesskapet ved å arbeide sammen, gleden ved å
utforme hagen, lykkefølelsen innhøstingen gir.
La oss alle være med på denne positive trenden.
Vi tilbyr skreddersydde løsninger for de aller ﬂeste
områder innen naturlig hagebruk.
Miljøhensyn og bærekraft er viktigere for forbrukerne
enn noen gang før. Dette er temaer vi har beskjeftiget
oss med i Neudorff i årtier; de er en innarbeidet del
av bedriftsﬁlosoﬁen vår.

Innhold

Start den nye hagesesongen med nye og spennende
produkter.
Vi ønsker oss alle godt hagevær og mange engasjerte
hobbygartnere.
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Bekjempelse av
snegler
Neudorffs Ferramol mot Snegler er
miljøvennlig
● fordi

Ferramol inneholder virkestoffer som
allerede finnes i naturen
● fordi det er ufarlig for husdyr å oppholde seg i
hagen når Ferramol benyttes
● fordi Ferramol er ufarlig for pinnsvin, fugler,
meitemark og andre nyttedyr og insekter

Jern-III-fosfat
Den aktive ingrediensen jern (III) forekommer ofte i naturen. Pellets som ikke spises omgjøres til nyttig jern og fosfat av
mikroorganismene i jorden.
Hvordan fungerer den?
Inntak av Neudorff Ferramol® Mot Snegler vil raskt stoppe snelger fra å spise. Etter få dager dør sneglene i hullene sine,
så ingen døde snegler er synlige. Hvis overflaten er tørr, bør man vanne lett før man strør pelletsen utover. Pelletsen absorberer fuktigheten og blir mer attraktiv. Snegler produserer ikke slim, men løser seg opp uten slimspor. Dette produktet
skiller seg fra metaldehydbaserte pellets som får sneglene til å dehydrere etter å ha
produsert store mengder slim.
Regnsikker
Neudorff Ferramol® Mot Snegler har ny åte-formulering som
gjør at den tåler en skur. Pelletsene beholder sin opprinnelige
form og tiltrekker seg fortsatt snegler selv om det regner
kraftig.
Pellet åte-formulering
Neudorffs Ferramol® Mot Snegler er et resultat av moderne
produksjonsteknologi. Når pelletsene strøs på jorden
absorberer de fuktighet. De sveller opp og blir svært
attraktive for snegler. Den avanserte formuleringen gjør at
pelletsene holder formen også når fuktigheten deretter
fjernes.

Neudorffs Ferramol®
Mot Snegler
etter 24 timer i vann

Ferramol Mot Snegler1)
®

●

virkestoff: 9,9 g/kg jern(III)fosfat
mot alle snegler på alle typer grønnsaks-, frukt- og
prydplanter
● Jernforbindelse som virkestoff, slik den forekommer
i naturen
● ufarlig for husdyr
● skånsom mot pinnsvin, meitemark, bier og andre
nyttedyr og -insekter
●

Varenr.

Pakninger à

615538

12 x 500 g

615537

14 x 1 kg

616525

Tradisjonelle sneglepellets
etter 24 timer i vann

Reg. nr. 2017.16
●

sneglene avgir ikke slim. En spesiell virkningsmekanisme gjør at de døde sneglene ikke er synlige
● tåler ekstremt mye regn på grunn av innovativ
åteteknologi
Bruksanvisning:
● påfør 2,5 g pr. m2 godt utover området
Behandlingsfrist: ingen

EAN

Ikke farlig
for pinnsvin
eller husdyr

5 x 2,5 kg
4 0 0 5 24 0 1 6 52 5 6

1)

Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Bekjempelse av
ugress og mose
Neudorffs ugress- og mosebekjempelse med
Finalsan
● husdyr

kan benytte hagen og plenen straks etter
at middelet er tørt
● plen og bed kan beplantes på nytt allerede to
dager etter bruk av Finalsan
● Finalsan har virkestoffer som er biologisk
nedbrytbare

Finalsan Spray Mot Ugress1)
®

●

virkestoff: 31,02 g/l pelargonsyre
total utrydding av ugress – mot ugress og gress
● også virksom mot skvallerkål, mose og alger
● virkningen inntrer allerede i løpet av få timer
● virksom også ved lave temperaturer
● virkestoff med naturlig opprinnelse, biologisk
nedbrytbar, ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
●

Når middelet
har tørket, kan vi
slippes ut i
hagen igjen!

Varenr.

Pakninger à

616519

12 x 750 ml

616530

3 x 3 Ltr.

Reg. nr. 2013.9.14

Bruksanvisning:
● ferdigblandet sprøytemiddel. Det er bare plantedeler
som er sprøytet direkte med ugressmiddelet, som
dør. Det er derfor viktig at du påfører Finalsan på
hele bladet på ugresset
Klassifisering CLP: Eye Irrit. 2 (H319)

EAN

Finalsan Konsentrat Mot Ugress1)
®

●

virkestoff: 186,7 g/l pelargonsyre
total utrydding av ugress – mot ugress og gress
● også virksom mot skvallerkål, mose og alger
● virkningen inntrer allerede i løpet av få timer
● virksom også ved lave temperaturer
● virkestoff med naturlig opprinnelse, biologisk
nedbrytbar, ikke farlig for bier
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
●

Når middelet
har tørket, kan vi
slippes ut i
hagen igjen!

Varenr.

Pakninger à

616521

10 x 1 Ltr.

Reg. nr. 2013.8.14

Bruksanvisning:
● 100 ml konsentrat blandes med 500 ml vann
● det er de grønne delene som sprøytes og som dør.
Sprøyt derfor ugresset godt
Klassifisering CLP: Eye Irrit. 2 (H319)

EAN

Finalsan Konsentrat Mot Mose i plen1)
®

●

●

●

●

virkestoff: 186,7 g/l pelargonsyre
konsentrat for grundig og skånsom bekjempelse av
mose i gressplenen
● med øyeblikkelig og langtidsvirkning
● ingen iøynefallende svart farging av mosen, ingen
rustflekker på heller eller stein
● når middelet er tørt, kan en tråkke på plenen igjen
med en gang
● virkestoff av naturlig opprinnelse, biologisk nedbrytbar
Vi kan tråkke på
plenen igjen straks
etter at midlet
er tørket inn

1)

Varenr.

Pakninger à

616523

10 x 1 Ltr.

Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Reg. nr. 2013.7.14

ikke farlig for bier
tillatt brukt i områder rundt hus og hagekolonier

Bruksanvisning:
● 100 ml konsentrat blandes i 6 liter vann
● påfør den ferdige blandingen med vannkanne med
spreder
● rekker til 60 m2
Klassifisering CLP: Eye Irrit. 2 (H319)
EAN

Bekjempelse av
skadeinsekter og
skadedyr
Neudorffs produkter mot skadeinsekter
● inneholder

virkestoffer som allerede
forekommer i naturen
● er i hovedsak laget av europeiske råmaterialer

Hvordan bruke Spray mot skadeinsekter og bladlus uten
å skade bier: For å beskytte bier og andre pollinerende insekter skal dette produktet ikke brukes i blomstrende bed.

Skal ikke brukes i bienes flyvetid. Skal ikke brukes i nærheten
av blomstrende ugress. Brukes sent om kvelden når biene
ikke er aktive.

Spray Mot Skadeinsekter og Bladlus1)
●

virkestoff: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje
ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly,
trips, skjoldlus, ulllus, sikader og sitkagranlus. Kan
brukes på prydplanter i beboelsesrom, på kontorer,
på balkonger, veksthus og på friland. Kan også brukes
på grønnsaker og frukt på friland
● bekjemper både voksne insekter, larver og egg
●

Reg. nr. 2009.69.14

●

kombinerer god kompatibilitet med planter og
vakker glanseffekt for bladene
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
● kan brukes både inne og ute
Bruksanvisning:
● spray plantene grundig, også på bladenes underside
Behandlingsfrist: frukt 4 dager
Klassifisering CLP: Aero. 3 (H229)

Varenr.

Pakninger à

616514

12 x 400 ml

EAN

Konsentrat Mot Skadeinsekter og Bladlus1)
●

virkestoff: 4,59 g/l pyretrin, tilsvarer 18,36 g/l naturpyretrum, 825,3 g/l rapsolje
● sprøytemiddel med bredt virkningsområde mot
sugende og bitende insekter på prydplanter i beboelsesrom, på kontorer, på balkonger, i drivhus og i friland.
Kan også brukes på grønnsaker og frukt på friland
● sikker bekjempelse av: bladlus, spinnmidd (rød edderkopp), hvitfly, trips, skjoldlus og ullus, sitkagranlus, sikader, larver, bille- og bladvepslarver
● kombinasjonen av pyretrin med naturlig opprinnelse
og rapsolje sikrer at både de voksne insektene og
eggene deres bekjempes
Varenr.

Pakninger à

616517

12 x 250 ml

●
●

anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
kan brukes både inne og ute

Bruksanvisning:
● 10 ml pr. 1 liter vann
● mot bladlus, trips og spinnmidd: 2 behandlinger med
7 dagers mellomrom
● mot skjoldlus, ull lus, sitkargranlus og hvitfly:
3 behandlinger med 3 dagers mellomrom
Behandlingsfrist: frukt 4 dager
Klassifisering CLP: Aqua. Chron. 2 (H411)
EAN

virkestoff: Pyretriner 0,045 g/l, Rapsolje 8,25 g/l
ferdig utblandet sprøytemiddel for bekjemping av
bladlus, midd, hvite fluer, trips, skjold-, plante- og ulllus,
sikader og sitkagranlus
● egnet for bruk på prydplanter i hjemmet, kontor,
balkong, veksthus og på friland samt for frukt og
grønnsaker på friland
● bekjemper voksne insekter, larver og egg
● kombinasjonen av pyretrin med naturlig opprinnelse
og rapsolje er mild mot plantene
●

1)

Varenr.

Pakninger à

616516

12 x 750 ml

Reg. nr. 2009.69.14

ny

Spray Mot Skadeinsekter og Bladlus1)
●

Reg. nr. 2009.71.14

●

med praktisk sprøyte som kan brukes over hodehøyde og gir ekstra god fordeling av væsken
● anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
Bruksanvisning:
● sprøyt til plantene er dryppende våte, også på undersiden av bladene
Behandlingsfrist: frukt 4 dager

EAN

Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Maurbekjempelse
Neudorffs produkter for bekjempelse av
maur
● inneholder

aktive ingredienser som virker raskt
og effektivt
● virker målrettet mot insekter som maur
● virkestoffer med naturlig opprinnelse

Neudorff Loxiran® Maurmiddel –
for bruk på mange områder
Neudorff Loxiran® Maurmiddel er en boks med granulat.Virkestoffet i granulatet
fremstilles av krysantemumblomster (Chrysanthemum cinerariafolium). Produktet
kan strøs tørt rett fra boksen eller løses i vann og påføres med kanne. Maur og
tue bekjempes mest effektivt når virkestoffet løses opp og helles på med kanne.
Hvordan virker Loxiran® Maurmiddel?
Virkestoffet trenger inni tuen og kommer i kontakt med de maurene som aldri
kommer til overflaten. På den måten bekjempes de uvelkomne gjestene permanent.

Loxiran Pulver Mot Maur 2)
●

virkestoff: 1,74 g/kg pyretrin
(chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
● virkningen skyldes pyretrin fra
krysantemumblomsten
● strø- og vannemiddel for sikker og effektiv
bekjempelse av maur på veier, gårdsplasser, terrasser
og naturlandskap

2)

Varenr.

Pakninger à

615500

20 x 500 g

Bruk biocider på en sikker måte. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Reg. nr. 54998
Bruksanvisning:
● strøing: 10-20 g pr. m2 på maurveier og i maurtuer
● vanning: Løs opp 20 g pulver i 0,5 liter vann, og vann
direkte på tuen eller mellom hellene
Klassifisering CLP: Aqua. chron. 2 (H411)

EAN

Maur

Loxiran Lokkeboks Mot Maur 2)
®

●

virkestoff: 0,015 % w/w spinosad
maurlokkeboks for bruk på terrasser, balkonger, veier og
i beboelsesrom
● mauren tar åten med seg til maurtuen
● produktet inneholder ikke syntetiske virkestoffer
● når arbeiderne, larvene og dronningen fôres med åtet,
utryddes hele maurtuen
●

Varenr.

Pakninger à

616511

20 x 2 Stk.

Reg. nr. NO-2014-0079

Bruksanvisning:
● plassér boksen med åten i nærheten av maurtuer eller
direkte der hvor maurene ferdes
●

kan brukes inne og ute

EAN

Loxiran Spray Mot Maur 2)
●

virkestoff: 2,5 g/l pyretrin
(chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
● tilgjengelig som sprayboks og pumpespray
● virkningen skyldes pyretrin fra
krysantemumblomsten
● produktet inneholder ikke pyretroid eller andre
syntetiske virkestoffer

Varenr.

Pakninger à

615514

12 x 400 ml

Reg. nr. 54995
Bruksanvisning:
● sprøytes grundig der mauren ferdes (inne)
● smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt
Klassifisering CLP: Aero. 3 (H229),
Aqua. Chron. 2 (H411)

EAN

Loxiran Effekt Mot Maur 2)
●

virkestoff: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum
cinerariaefolium-ekstrakt)
● tilgjengelig som sprayboks og pumpespray
● virkningen skyldes kombinasjonen av planteoljer med
pyretrin fra krysantemumblomsten
● produktet inneholder ikke pyretroid eller andre
syntetiske virkestoffer

Varenr.

Pakninger à

616512

12 x 750 ml

Reg. nr. 150101
Bruksanvisning:
● sprøytes grundig der mauren ferdes (inne)
● smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt
Klassifisering CLP: Aqua.Chron. 2 (H411)

EAN

4 00 5 2 40 1 6 51 2 6
2)

Bruk biocider på en sikker måte. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Insektsmidler til
hjemmebruk
Neudorffs midler mot skadeinsekter
● er

spesielt rettet mot de enkelte typer av
skadeinsekter
● inneholder virkemidler som virker raskt og
effektivt
● aktive stoffer med naturlig opprinnelse

Permanent Skum Mot Veps & Utøy 2)
●

virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum
cinerariaefolium-ekstrakt)
● ny type formulering for sikker bekjempelse av
vepsebol
● skummet egner seg også for bekjempelse av
skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, bak
kledninger, i persiennekasser osv
● skummet holder seg stabilt i flere timer. Når
skummet løser seg opp, dannes det et vokslag.
Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid

Reg. nr. 130356

Bruksanvisning:
● mot veps: Sprøyt godt med skum inn i inngangshullet
til vepsebolet eller inngangene til hulrommene.
Skummet forhindrer at vepsene flyr ut av bolet og
angriper brukeren. Ikke fjern bolet umiddelbart etter
at det er behandlet. Dette for å kunne håndtere veps
som kommer til i ettertid
● mot krypende skadedyr: For bekjempelse av
krypende skadedyr, f.eks. kakerlakker og munkelus,
sprøytes skjulestedene godt inn med skum
Klassifisering CLP: Aero. 1 (H222), Aero. 3 (H229),
Eye Irrit. 2 (H319), Aqua. Chron. 2 (H411)

Varenr.

Pakninger à

615528

12 x 300 ml

EAN

Spray Mot Fluer 2)
●

virkestoff: 4 g/kg pyretrin
(chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
● spray mot fluer og andre flygende insekter som
mygg og veps
● med overbevisende umiddelbar virkning

Reg. nr. 150100
Bruksanvisning:
● rengjør overflaten som skal behandles, grundig for
støv før du påfører produktet. Dette for å unngå at
virkestoffet transporteres med husstøvet
● sprøyt grundig stedene hvor insektene foretrekker å
være
Klassifisering CLP: Aero. 1 (H222), Aero. 3 (H229),
Aqua. Chron. 1 (H410)

2)

Varenr.

Pakninger à

615525

12 x 500 ml

Bruk biocider på en sikker måte. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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EAN

Midler med
avskrekkende
effekt
Neudorffs avskrekkende (luktstoff ) midler
● drar

nytte av dyrets naturlige instinkter og
adferd
● planteduftstoffene virker kun på dyrenes
luktesans
● aktive stoffer med naturlig opprinnelse

Luktstoff Mot Katter1)
●

virkestoff: lavendelolje 7 g/kg
luktstoff basert på rene planteduftstoffer
● holder uønskede katter på avstand
● dekker over revir-merkene som kattene legger fra
seg, og kattene oppfatter behandlet område som
beskyttet
● gir virkning i 3 til 4 uker, avhengig av været
●

Varenr.

Pakninger à

615541

12 x 200 g

616544

8 x 400 g

Reg. nr. 313086
Bruksanvisning:
● strø området som man ønsker å beskytte med
ca. 4-5 g luktsoff pr. m2, (ca. 1 strøken spiseskje)
● en punktvis behandling kan foretas på særdeles
populære steder for katten

EAN

4 0 0 52 4 0 16 5 4 4 7

Luktstoff Mot Hunder1)
●

virkestoff: lavendelolje 1,5 g/kg
luktstoff basert på rene planteduftstoffer
● Luktstoff Mot Hunder virker på hundenes luktesans,
uten at hundene tar skade av det
● gir virkning i 3 til 4 uker, avhengig av været
●

Varenr.

Pakninger à

616543

8 x 500 g

Reg. nr. P-190142
Bruksanvisning:
● strø området som man ønsker å beskytte med
ca. 30 g luktsoff pr. m2, (ca. 4 strøken spiseskje)
● nok til 50 løpemeter
Klassifisering CLP: Aqua. Chron. 3 (H412)
EAN

4 00 5 2 40 1 6 54 3 0

1)

Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.
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Flytende gjødsel
Neudorffs flytende Gjødsel er miljøvennlig
● fordi

den er helt organisk
den utelukkende inneholder planteråstoffer
● fordi den er ufarlig for dyr og mennesker
● fordi

BioTrissol® Organisk Blomstergjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
innholder også svovel for prydplanter
● består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● bruken er ufarlig for dyr og mennesker
● kan også brukes i seramis-kulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer
● for alle prydplanter i hus og hage
● 1 liter er nok til 200 liter gjødselblanding
●

Varenr.

Pakninger à

619135

12 x 250 ml

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Blomstergjødsel per
liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet og rør om

EAN

4 0 0 52 4 0 1 91 3 5 4

619143

10 x 1 Ltr.
4 0 0 52 4 0 1 91 4 3 9

BioTrissol® Organisk Orkidegjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
innholder også svovel for orkidéer
● produktet har lavt saltinnhold for sunn vekst og
vakre blomster
● består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● bruken er ufarlig for dyr og mennesker
● kan også brukes i seramis-kulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer
● nok til 50 liter gjødselblanding

ny

●

Varenr.

Pakninger à

619140

12 x 250 ml

EAN

BioTrissol® Organisk gjødsel
for grønne planter
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
balansert kombinasjon av næringsstoffer med
mange sporelementer
● består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● for kraftige grønne planter
● bruken er ufarlig for dyr og mennesker
● kan også brukes i seramis-kulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer
● 1 liter tilstrekkelig for 200 liter flytende gjødsel
●

| 10

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Orkidegjødsel per
liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet og rør om

Varenr.

Pakninger à

619142

10 x 1 Ltr.

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk gjødsel for grønne
planter per liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet
og rør om

EAN

Flytende gjødsel
BioTrissol® Organisk Grønnsak og Urtegjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● for aromatiske krydder- og helseurter
● ren plantebasis gjør bruken ufarlig for mennesker
og dyr
● kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer
● avbalansert næringskombinasjon for kraftig, sunn
vekst og nydelig aroma på urtene
●

Varenr.

Pakninger à

619136

12 x 250 ml

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Grønnsak og
Urtegjødsel per liter ferdig løsning, tilsett resten av
vannet og rør om

EAN

4 0 05 2 4 0 19 1 3 6 1

BioTrissol® Organisk Tomatgjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● for smakfulle og aromatiske tomater
● bruken er ufarlig for mennesker og dyr
● kombinasjonen av næringsstoffer har ekstra kalium
og sporelementer for sunn vekst
●

Varenr.

Pakninger à

619137

12 x 250 ml

●

kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Tomatgjødsel per
liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet og rør om
EAN

4 0 0 5 2 40 1 9 1 37 8

619141

10 x 1 Ltr.

BioTrissol® Organisk Staude og Plantegjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 3-1,5-5, flytende
gjødsle geranier 1 x pr. uke (10 ml/l) eller dobbel
mengde 1 x hver annen uke (20 ml/l)
● består av vegetabilske råstoffer (sukkerroevinasse)
● kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for
hydrokulturer
●

Varenr.

Pakninger à

619138

12 x 250 ml

Bruksanvisning:
● fyll vannkannen halvparten med vann
● mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Staude og Plantegjødsel per liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet
og rør om

EAN

4 00 5 2 4 0 1 9 1 3 85
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Spesialgjødsel
Neudorffs spesialgjødsel er miljøvennlig
● fordi

den er helt organisk
den er utelukkende basert på naturlige
råstoffer
● fordi de tilsatte mikrorganismer sørger for et
levende og vitalt jordsmonn
● fordi

Organisk gjødsel fremstilt av naturlige råvarer gjenskaper
naturens egen syklus for å sikre naturlig og sunn jord. De
har naturlig langtidsvirkning fordi de langsomt slipper ut
næringsstoffene etterhvert som de trengs.
Alle Neudorff gjødseltyper er sikre for mennesker og dyr,
så områdene som behandles kan brukes umiddelbart etter
behandlingen. Plantene tolererer gjødselen svært bra, så det
er ingen fare for «brann» når produktene brukes på
riktig måte.

●

mycorrhiza fungi – for et rotsystem som er
150 x større
Med

Mycorrhiza fungi

for et rotsystem som er 150 x større

Hva er det som gjør Neudorff gjødsel så spesiell?
Neudorff gjødsel er en «femretters meny» for plantene
sammenlignet med mineralgjødsel som heller kan betegnes
som «fast food»:
● 100 % organisk
Alle typer Neudorff fast gjødsel er fremstilt av 100 %
organisk materiale for å sikre at næringen de gir ligger så
tett opptil naturen selv som mulig.
● NPK – rask og langsom frigjøring av næring
Hvert produkt har en nøye tilpasset NPK-verdi som
gjenspeiler den enkelte plantes behov for næring.
Virkningen starter så snart produktet tas i bruk og
fortsetter å virke i inntil 100 dager mens mikroorganismene
i jorden sakte bryter ned de organiske næringsstoffene.
● sporelementer – for sterke og sunne planter
Hver gjødseltype inneholder utover NPK-‹hovednæringsstoffene› et tilskudd av sporelementer for maksimert
plantevekst og vitalitet

Sammenligning av organisk- og mineralgjødsel

uten Mycorrhiza

med Mycorrhiza

● mikroorganismer – for å berike jorden
For at plantene skal kunne nyttiggjøre seg næringsstoffene
må de først brytes naturlig ned av mikroorganismene som
finnes i jorden.

Organisk gjødsel

Mineralgjødsel

Tilførsel av næringsstoffer

✔

✔

Forbedret jordstruktur

✔

Forbedret liv i jorden

✔

Forbedret opptak av vann og næring

✔

Bedre temperatur i jorden

✔

Næringsstoffene slippes ut på riktig tidspunkt

✔

Tilnærmet null nitratforurensing av vannet

✔

Direkte næringstilførsel

✔

✔

Langtidsnæring

✔

(✔)

Ingen fare for „brann” ved bruk på plen.

✔
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Spesialgjødsel
Fertofit® HageGjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 7-3-6
av naturlige råstoffer
● med et balansert innhold av næringsstoffer for sunn
vekst og god høsting av aromatiske frukter
● naturlig virkning, straks og over tid
● tilskudd av kalium gir plantene større motstandskraft
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for sterkere
planter
●

Varenr.

Pakninger à

619126

6 x 1,25 kg

Bruksanvisning:
● spre 75-150 g pr. m2 ved såing eller utplanting

EAN

4 0 0 5 2 40 1 9 1 26 2

619127

45 x 6 kg
4 0 0 5 24 0 1 9 12 7 9

Azet® TomatGjødsel
●

●

●

●

organisk NPK-gjødsel 7-3-10
av naturlige råstoffer
● den høye andelen kalium forbedrer modningsprosessen og smaken på tomatene
● naturlig langtidsvirkning
● støtter humusdannelsen
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og
sunn plantevekst
Varenr.

Pakninger à

619125

6 x 1,25 kg

med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
for tomater, agurker paprika, squash og gresskar

Bruksanvisning:
● utplanting: 50 g pr. plante
● etablerte planter: 25 g pr. m2 i juni og juli, arbeides lett
inn i jorden

EAN

4 00 5 2 4 0 1 9 1 2 55

Azet® Frukt- og BærGjødsel
●

●

●

●

organisk NPK-gjødsel 7-3-10
av naturlige råstoffer
● gir kraftig fruktdannelse og øker frukthøsting,
modenhet og smak
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og
sunn plantevekst

Varenr.

Pakninger à

619122

6 x 1,25 kg

med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
for jordbær, vinstokker, bærbusker og frukttrær

Bruksanvisning:
● Utplanting: 12,5 – 100 g pr. plantehull, blandes inn.
● Etablerte planter: 12,5 – 125 g pr. plante i mars/april
og etter innhøsting

EAN

4 00 5 2 4 0 1 9 1 2 24

Azet® Benmel
●

rik på protein, fosfat, og andre sporelementer for en
praktfull blomstring
● med naturlig virkning – straks og over tid
● øker jordfruktbarheten og fremmer rotvekst
● for alle dekorasjons- og nytteplanter

Varenr.

Pakninger à

616002

6 x 1,25 kg

Bruksanvisning:
● ved nyplanting oppnås best resultat ved å strø Azet
Benmel i plantehullet. For gjødsling av flerårige
planter strø Azet Benmel på jorden/rundt plantene
og arbeid gjødselen lett ned i jorden (ca. 5-10 cm).
Vann rikelig etter gjødsling
EAN

4 0 05 2 4 0 16 0 0 2 2
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Spesialgjødsel
Azet® BartreGjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 9-3-5
med naturlige råstoffer
● for kraftige, grønne blader og nåler
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og sunn
plantevekst
● med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
● med jern, mikroorganismer og sporelementer
● for alle bartrær, nåletrær og eviggrønne trær
●

Varenr.

Pakninger à

619121

6 x 1,25 kg

Bruksanvisning:
● Utplanting: 50 g pr. plante
● Etablerte planter: 50 g pr. m2 i mars/april

EAN

4 0 0 5 2 40 1 9 1 21 7

Azet® RoseGjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 7-7-5
av naturlige råstoffer
● sikrer flott blomsterprakt
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for sterkere
planter
● med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
● for roser, stauder og ettårige blomstrende planter
●

Varenr.

Pakninger à

619123

6 x 1,25 kg

Bruksanvisning:
● Utplanting: 25 g pr. plante
● Etablerte planter: 12-25 g pr. plante i mars/april og juli.

EAN

4 0 0 5 2 40 1 9 1 23 1

Azet® RhododendronGjødsel
●

organisk NPK-gjødsel 7-3-5
av naturlige råstoffer
● med lavt saltinnhold for sunn vekst og vakre blomster
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og
sunn plantevekst
● med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
● for rhododendron, asaleaer, steinbed og lyngplanter
●

Varenr.

Pakninger à

619124

6 x 1,25 kg

Bruksanvisning:
● Utplanting: 25-100 g pr. plante
● Etablerte planter: 25-75 g pr. plante i mars/april og
juli.

EAN

4 0 0 5 2 40 1 9 1 24 8
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Spesialgjødsel, Kalk og Jordprøve
Azet® Gjødselpinner for grønne planter
●

●

●

●

organisk NPK-gjødsel 8-2-5
produsert av animalske biprodukter, plantestoffer og
levende mikroorganismer for bruk i hager og parseller
● med naturlige råstoffer
● organisk gjødseldepot
● enkel håndtering
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og sunn
plantevekst

Varenr.

Pakninger à

616547

10 x 40 pinner

med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
oppheng med eurohulling

Bruksanvisning:
● til 9 cm potte-diameter = 1/2 pinne
● til 12 cm = 1 pinne
● til 15 cm = 2 pinner
● til 18 cm = 3 pinner
● 19 til 20 cm = 4 pinner
● over 20 cm: 4 pinner pluss en pinne for hver ekstra
cm over 20. F.eks 24 cm potte 4 + 4 = 8
EAN

4 0 05 2 4 0 16 5 4 7 8

Azet® Gjødselpinner for blomstrende planter
●

●

●

●

organisk NPK-gjødsel 7-3-6
produsert av animalske biprodukter, plantestoffer og
levende mikroorganismer for bruk i hager og parseller
● av naturlige råstoffer for vakre blomster
● organisk gjødseldepot
● enkel håndtering
● naturlig langtidsvirkning
● tilskudd av MyccoVital® (mykorrhiza) for kraftig og sunn
plantevekst

Varenr.

Pakninger à

616546

10 x 40 pinner

med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
oppheng med eurohulling

Bruksanvisning:
● til 9 cm potte-diameter = 1/2 pinne
● til 12 cm = 1 pinne
● til 15 cm = 2 pinner
● til 18 cm = 3 pinner
● 19 til 20 cm = 4 pinner
● over 20 cm: 4 pinner pluss en pinne for hver ekstra
cm over 20. F.eks 24 cm potte 4 + 4 = 8
EAN

4 0 05 2 4 0 16 5 4 6 1

Azet® VitalKalk
●
●
●
●
●
●

kalkspat (88 %) med magnesium og jern
granulat
av naturlige råstoffer
spesielt lavtstøvende
med levende azotobacter jordbakterier
hjelper rotdannelsen og dermed også plantenes
vitale vekst
● øker jordens næringsinnhold
● binder nitrogenet i luften og gjør den bedre
tilgjengelig for plantene
Varenr.

Pakninger à

619255

57 x 10 kg

●
●
●

regulerer pH-verdien
bidrar til å øke virkning av gjødsel
inneholder 5 % magnesiumkarbonat og en rekke
andre sporelementer
● kan spres når som helst - “brenner” ikke
Bruksanvisning:
● når bedene opparbeides høst eller vår, spas eller
rakes 50-100 g pr. m2 inn i det øverste jordlaget
(vedlikeholdskalking)
EAN

pH-jordprøve
Kalktest
●

prøvetakingssett for enkel og nøyaktig beregning av
kalkbehov (pH-verdi) i matjord
● basert på fargereaksjon
● kan gjennomføres på kort tid av alle. Forkunnskaper i
kjemi er ingen forutsetning
● nødvendig kalkmengde beregnes med hjelp av enkle
tabeller
Varenr.
Pakninger à
616566

●

Kunnskap om kalkbehovet i jorden er et grunnleggende
første steg mot jordforbedring. En svak surhet (pH 6-7)
i jorden er gunstig for plantenes næringsopptak. Dersom
jorden er sur (lavere enn pH 6), kan kalk nøytralisere
jorden. For mye kalk kan imidlertid hindre tilgangen av
fosfat og sporelementer til plantene.
● 8 tester kan utføres med hvert sett
EAN

12 x 1 Stk.
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Plenpleie
Neudorffs plengjødsel
● inneholder

kun naturlige råstoffer
plen fortrenger mose og ugress på
en naturlig måte
● balansert næring sikrer bærekraftig utvikling
av plenen
● sunn

Azet® Plen Gjødsel
●
●
●
●

ny

organisk NPK-gjødsel 9-3-5
for tett og naturlig grønn plen, uten mose og ugress
med naturlig virkning – straks og over tid
med MyccoVital® (mykorrhiza) for spesielt kraftige
røtter og planter
● med mikroorganismer som gjenoppliver jorden
● i tillegg til nitrogen og fosfor inneholder produktet
også kalium, som øker motstandskraften mot tørke
og frost
Varenr.

Pakninger à

619129

45 x 6 kg

619130

60 x 10 kg

619131

30 x 10 kg

råstoffene gjennomgår streng kvalitetskontroll
granulatformen gjør produktet enkelt å spre for hånd
eller med strøvogn
Bruksanvisning:
● 50-100 g pr. m2 to til tre ganger i året; spres for hånd
eller med strøvogn

EAN

Plengjødsel SPEZIAL 5+1
●
●

organisk-mineralsk NPK-gjødsel 10-4-14 med jern
for en tett, vital plen som kan forsvare seg mot mose
og ugress
● større motstandsdyktighet pga. høyt kaliuminnhold
● til gjødsling i hager
● med en ekstra porsjon jern for en frodig, grønn plen
● med naturlig øyeblikkelig virkning og langtidsvirkning
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●
●

Varenr.

Pakninger à

616569

39 x 5 kg

Bruksanvisning:
● 50-80 g pr. m2 to ganger med seks ukers mellomrom.
Spres for hånd eller med strøvogn/spreder

EAN

Plantepleie
Fluepapir og Limring
● uten

insektsdrepende midler
● utnytter skadedyrenes naturlige adferd
Malusan
● fremmer

naturlig heling
● virker som en mekanisk barriere mot skadelige
organismer

Fluepapir – For å bekjempe flygende skadeinsekter
●

for bekjempelse av flyvende skadelige insekter som
f.eks. hærmygg (“sort flue”), hvite fluer, bladlus og
minérfluer
● uten skadelige virkestoffer
● ferdig til bruk, med luktfritt spesiallim uten insektmiddel,
som holder seg også ved høye temperaturer
● egnet for bruk i veksthus og vinterhager

●

også egnet for innfanging av rododendronsikader på
friland
● størrelsen på platen 7,5 x 20 cm
Bruksanvisning:
● 1 plate pr. m2 eller 1 plate/blomsterkasse henges opp
jevnt fordelt mellom plantene

Fluepapir – For bekjemping av flygende insekter
●

for bekjempelse av flyvende skadelige insekter som
f.eks. hærmygg (“sort flue”), hvite fluer, bladlus og
minérfluer
● uten skadelige virkestoffer
● ferdig til bruk, med luktfritt spesiallim uten insektmiddel,
som holder seg også ved høye temperaturer
Varenr.

Pakninger à

619139

20 x 7 sett

616556

20 x 10 sett

●
●

ideell for stueplanter
størrelsen på brikken 8,6 x 12,5 cm

Bruksanvisning:
● stikk en brikke i jorden på planten som er angrepet

EAN

4 0 0 5 24 0 1 6 55 6 0

Limring
●

for helårs beskyttelse mot skadelige insekter som
kryper opp trestammer
● spesielt egnet mot liten frostmåler og andre skadelige
larver som legger egg i trekronene
● meget god beskyttelse mot maur, blad- og blodlus
(eriosoma lanigerum)
● med spesiallim uten insektmidler av naturlig harpiks
og kvae som verken tørker ut eller vaskes bort
Varenr.

Pakninger à

616941

20 x 2,5 m

●
●

grønt papir som skåner de fleste nytteinsekter
effektiv i mange måneder

Bruksanvisning:
● legges enkelt rundt stammen og bindes fast med
tråden som følger med

EAN

4 0 0 5 2 40 1 6 9 41 4

Malusan Trepleie
®

●

Latex forbindelser, leirmineraler, vann og andre
prosesshjelpemidler
● beskyttelseslag for sårlukking på alle frukt- og
pyntetrær
● forebygger inntrengning av sykdomsfremkallende stoffer
● hindrer effektivt at såret tørker ut, slik at såret gror
raskere
● lett å påføre, drøy i bruk
● drypper ikke, arbeidstemperatur -2 til 30 °C
Varenr.

Pakninger à

616003

12 x 250 ml

Reg. nr. 150010
●
●

gir tett, elastisk og varig sårtildekking
godkjent for bruk i husholdning og små hagebruk

Bruksanvisning:
● gjør såret grundig rent, fjern løs bark
● kreftsår fjernes inn til det friske treet
● smør produktet godt på til ca. 1 cm over kanten på
såret
Lagring: Frostfritt
EAN

4 0 0 5 2 40 1 6 0 03 9
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Insektshotell
Neudorffs Insektshotell er miljøvennlig
● fordi

det er laget av naturlige materialer
det hjelper naturlige nyttedyr og
nytte-insekter til å formere seg
● fordi det fremmer en naturnær hage
● fordi

Mange insekter er viktige for både mennesker og miljø.
Nytteinsekter pollinerer blomster og gjenoppretter den
økologiske balansen i hagen, på terassen eller balkongen.
De hjelper til med å holde skadeinsekter unna. Siden
bostedene for nyttige insekter som bier og gulløye forsvinner, er insektshotellet et kjærkomment hjem for dem.

Neudorffs Insektshotell gir riktig boplass til nyttige insekter.
De nyttige bestøverne lever av pollen og honningsaft.
Begge deler finnes i urter, blomster, busker og trær i de
nære omgivelsene. Selv om du bare har en balkong, kan du
være med på å gi nyttige insekter næring og boplass.

@ Marihøner

= Bier
Bier, f.eks. duftbier finner tilholdssted og beskyttelse
i hulrom i stammer, hvor de legger sine egg.
Honningbier har spesialisert seg på en del
plantesorter hvor de livnærer seg på nektar fra
blomstene.

Marihøner slår seg helst ned i tette, naturlige
materialer. De er flinke til å regulere bladlusbestanden i hagen. Marihønene som er aktive om
dagen, benytter insekthotellet for å gjemme seg
om natten og som vinterbolig.
; Murervepser

% Sommerfugler

Hulrommene i tre tilbyr ideelle forhold for
murervepsenes egg og larver. Denne vepsearten
legger sine egg i rør og som de deretter “murer”
igjen. De ferdige vepsene gnager seg vei ut i det
fri om våren.Voksne murerveps og deres larver
ernærer seg av blomsterstøv og nektar som de henter fra plantene i
miljøet rundt. Særlig godt likt er planter som blomstrer tidlig, slik som
krydderperleblom og de første fruktblomstene (f.eks. epler og jordbær).
= Graveveps
Graveveps benytter planterester som boplass.
De er til stor hjelp i kampen mot bladlus, sikader
og bladluslarver. De graver ganger i plantene hvor
de legger sine egg og klekker ut larvene. De før
avkommet med de skadelige insekter som de
bedøver og tar med seg inn i plantegangene.

Sommerfugler som f.eks. sitronsommerfugl,
dagpåfugløye, neslesommerfugl og admiral
benytter insektshotellet som vinterbolig og
tilholdssted under perioder med dårlig vær.
Om sommeren leter sommerfuglene etter
hulrom hvor de kan overvintre.
& Gulløye og Marihøner
Løse naturmaterialer lokker spesielt Gulløyne
og Marihøner til seg. De livnærer seg på bladlus,
trips og skjoldlus, men også på honningdugg
og nektar. De benytter Insektshotellet som
tilholdssted hele året.

Insektshotell
●

bo- og overvintringshjelp for nyttige insekter som
f.eks. ville bier, fluer, marihøner osv.
● håndlaget – hvert insektshotell er unikt!
● nyttige insekter bidrar til å regulere bestanden av
skadelige insekter som bladlus på plantene i hagen,
på terrassen eller balkongen
● avhengig av artens behov, innretter de forskjellige
insektstypene seg i forskjellige “rom”; hullene i
treverket fungerer delvis som utklekkingsplasser

Varenr.

Pakninger à

616535

3 x 1 Stk.

●

næringsbehovet til de nyttige pollinererne dekkes av
urter, blomster, busker og trær i omgivelsene
● treverket som brukes er helt ubehandlet
● dimensjoner: 56 x 36 x 10 cm (H x B x D)
Bruksanvisning:
● kan brukes i hagen, på terrassen eller på balkongen
● Insektshotellet plasseres på et solrikt sted, beskyttet
mot vind og regn, i nærheten av urtevekster,
blomstrende planter, lokale busker og trær for å
dekke næringsbehovet.
EAN

4 0 05240 16 5355
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Diverse Neudorff
produkter
Neudorffs produkter for kompostering er
miljøvennlige
● fordi

flere organismer lever best i et humusrikt
jordsmonn
● fordi organisk avfall kan forbli i hagen, uten at det
er nødvendig å kjøre avfallet til avfallsstasjon

Varmkompostbinge
«Neudorff DuoTherm» 530 l
●

●

●

●

kompostbinge for rask kompostering i hagen
for middels til store private hager
● 4 deler; 8-kantet, form
● doble vegger gir god varmeisolasjon
● sideveggene kobles enkelt med klemmer
● todelt lokk, også isolert med dobbel vegg
Varenr.

Pakninger à

00775

530 Ltr.

uttak gjennom luke i bakkenivå
stabil konstruksjon i gjenvunnet kunststoff som tåler
UV-stråler og vær og vind
● dimensjoner: 0,82 x 0,82 x 1,15 m
Volum: 530 liter

EAN

Radivit Kompost-akselerator
®

●

fremskynder alle typer kompostering
inneholder mange viktige komposteringsbakterier og
soppkulturer
● spesielle næringsstoffer gir mikroorganismene lett
fordøyelig næringsgrunnlag
● gir grunnlag for rask og optimalisert forråtnelse av
mat- og hageavfall samt plen- og buskklipp.
●

Varenr.

Pakninger à

619149

8 x 1 kg

●

spesielt egnet for bruk i varmkompostbinge, siden
mange uønskede bakterier elimineres i den første,
varme fasen.
● også egnet for bakkekompostering av høstløv
● kan også brukes i biologiske toaletter
● drøy i bruk: 1 kg rekker til ca. 2 m3 grøntavfall eller
30 m2 flate på bakken
● OBS! Må ikke brukes sammen med kompostmark!
EAN

●

felle til å fange mus (jordrotter, spissmus, husmus) med
kan brukes året rundt
● særlig brukervennlig, siden fellen spennes ved hjelp av
et enkelt håndgrep
● fellen lokker til seg mus ved at du legger ut agn og
musene avlives trygt ved hjelp av bøylenes store
slagkraft
●

Varenr.

Pakninger à

616567

10 x 1 Stk.

ny

Neudorff Muldvarpfelle
●

den lukkede konstruksjonen forhindrer forstyrrende
lys og luft å trenge inn, og dermed økes fangstytelsen
betraktelig
● lett å fjerne den fangede musen uten å måtte ta i dyret
Bruksanvisning:
● grav en gang, legg gulrot eller selleri i fellen som agn,
spenn fellen og plasser den i gangen
EAN
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Tilvirker

Vilomix Norway AS
Hensmoveien 30 · 3516 Hønefoss
Norway
firmapost@vilomix.no · www.vilomix.no

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal
Germany
www.neudorff.no
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