
Trefibersubstrat
Vekstmedium med  
Fibergrow fra norsk gran



Jordbær i trau etter endt sesong

Produktnavn
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Ved å produsere i torvredusert veksttorv 
beholdes alle de gode egenskapene i torva 
samtidig som du sparer miljøet.

Hva er Fibergrow®

NORGRO trefibersubstrat med Fibergrow® trefiber fra norsk gran

Andre 
tilsetninger

pH

Kalk

Ledetall

Næring

Siktegrad

Torvart

produkt

Bruksom-
råde

Trefibersubstrat medium Trefibersubstrat grov

20% Klumpetorv
55% Sugetorv
25% Fibergrow®

Større potter og kar
Bærproduksjon
Veksthusagurk
Potteplanter
Sommerblomster

Mindre/medium potter
Sommerblomster
Potteplanter
Planteproduksjon

5/15 mm

Hvitmosetorv H2 – H5

25% Klumpetorv
25% Sugetorv
50% Fibergrow ®
Hvitmosetorv H2 – H5

50% 0/15, 50% 15/25

Multimix 1,1 kg/m³ Multimix 1,1 kg/m³

1,0 -1,5 1,0 -1,5

6 kg/m³ 6 kg/m³

5,0-6,0 5,0-6,0

Avspenningsmiddel Avspenningsmiddel

Fibergrow® er fremstilt av ren ved fra gran uten bark. Pro-
sessen i fremstillingen av trefiber foregår ved høy tempe-
ratur slik at materialet er desinfisert og fritt for eventuel-
le planteskadegjørere. Fibergrow® tilfredsiller kravene til 
kvalitesklasse 0 i gjødselvareforskriften.

Produktene vi nå presenterer er testet i produksjon av 
jordbær, agurk, julestjerne og enkelte andre potteplante-
kulturer. Resultatene har vært meget tilfredsstillende og 
i forsøk med jordbær gjennomført hos NIBIO i 2020 var 
utbyttet av klasse I ca 4% høyere sammenlignet med ren 
torv.

Hvorfor veksttorv med trefiber
Det er ønske om at torv som dyrkningssubstrat skal utfa-
ses, og vi kan forvente at det om en tid vil komme pålegg 
om at all planteproduksjon skal være «torvfri». Trefibersub-
strat i 25/50 eller 50/50 blanding kan fullt ut erstatte ren 
torv som dyrkningssubstrat. Vi ser også flere fordeler i dis-
se produktene i sammenligning med ren torv:

Rotutvikling i julestjerne

• Trefiber gir ekstra med luft til 
substratet 

• God rotutvikling
• Holder stabil struktur gjennom 
produksjonstida

• Samme krav til næringstilførsel 
som ved ren veksttorv

• Reduserer bruken av torv

Fin vekst i agurk ved bruk 
av trefibersubstrat


