
Klimatsmart 
kretsloppsnäring
för din odling



Tänk om man kunde ta hand om det 
organiska avfall vi människor skapar i 
produktionen av vår mat och omvandla 
det till näring åt matjorden. 

Tänk om man dessutom kunde ta hand om det utan utsläpp av 
klimatgaser, vilket ju annars är fallet med en vanlig kompost eller 
en stor gödselsamling. Och tänk om man kunde producera den här 
näringen lokalt, nära där vi bor och därmed göra jordbruket och de 
privata hobbyodlingarna mer hållbara utan att vara beroende av 
storskalig import av konstgödsel. 

ETC Näring är en sån produkt. Vi har utvecklat en ny revolutio-
nerande näringslösning utan klimatutsläpp som dessutom binder 
CO² i marken. En lösning som går i linje med klimatforskningens mål 
om att återföra både energi och näringsämnen till odlingsjorden. 
Hemligheten är inte så hemlig. Det heter fermentering och är något 
vi människor gjorde redan för många tusen år sen. Men nu är det 
dags att göra det igen. Och med dagens teknik.

Den här broschyren berättar lite mer för dig som odlar om 
ETC  Näring. Om hur den skapas och hur du kan använda den.





När skörden 
är klar, eller 
blommorna 
vissnat, 
samlar vi in 
restprodukterna 
och börjar 
om igen.

Allt börjar med 
organiska 
restprodukter 
som häst
gödsel, grönt 
organiskt 
material som 
gräsklipp eller 
matavfall.

Dessa 
fermenteras 
sedan med 
naturliga 
jordmikrober 
till en flytande 
växtnäring.

Den färdiga 
näringen 
kan sedan 
användas för 
att vattna din 
trädgård eller 
ditt växthus.



Vad är ETC Näring?
ETC Näring produceras av organiska restprodukter som hästgödsel, 
grönt organiskt material som gräsklipp eller matavfall (ej av animaliskt 
ursprung). Med naturliga jordmikrober fermenterar vi materialet till en 
flytande växtnäring. Bland mikroberna finns de kväve- och CO²-fixeran-
de fotosyntesbakterierna. Processen binder energin och näringsäm-
nen i det organiska avfallet som då kan återföras till jorden. Kolcykeln 
sluts och med tiden bygger vi upp en mer levande jord som binder 
klimatgaser i levande organismerna – ett mer aktivt ekosystem med 
en högre biomassa. Under fermenteringen producerar jordmikroberna 
en mängd positiva ämnen som stimulerar tillväxten och livet i jorden till 
exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer, aminosyror och organiska 
syror. De naturliga mikroberna i näringen fortsätter i jorden att frigöra 
näring och att skapa stabila kolföreningar som humussyror.

Humusen har en central roll i jorden då den fungerar som ett batteri 
för näringsämnen. En jord med ett högt humusinne-
håll blir mer robust och klarar på ett bättre sätt 
att hålla näring, vatten och luft. Det är den 
typen av stabila odlingsjordar vi behöver 
i ett förändrat klimat med mer torka 
och skyfall. De levande mikroberna 
i ETC Näring stimulerar även andra 
kvävefixerande mikrober i jorden och 
förstärker på det sättet jordens för-
måga att binda kvävegaser och CO² i 
ett win-win system.

Att fermentera 
organiskt avfall 
är en revolution 
för trädgårdar 
och jordbruk.

5 liter
fermenterad 
växtnäring
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ETC Näring är en fermenterad 
växtnäring som återför både 
näring och energi till jorden. 
Levande fotosyntesbakterier i 
näringen fixerar CO2 och kväve. 
Tillsammans med andra natur-
liga jordmikrober producerar 
de en mängd bioaktiva ämnen 
som stimulerar tillväxten, 
t.ex: antioxidanter, vitaminer, 
enzymer och aminosyror. 

ETC Näring är en
klimatsmart växtnäring
som bygger på kretslopp 
av organiskt material.

ANVÄNDNING
Tillsätt näringen direkt i vattenkannan en till två 
gånger i veckan och vattna som vanligt. Normal 
dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två 
matskedar). Per år och m² räcker 2 dl. En jord med 
mycket organiskt material kan klara sig med min-
dre givor och en fattigare jord kan behöva mer.

NÄRINGSANALYS
Kväve 8,9 g/L Mangan 15 mg/L

Fosfor 1,0 g/L Järn 195 mg/L

Kalium 4,0 g/L Zink 18 mg/L

Magnesium 0,9 g/L Bor 2,2 mg/L

Svavel 2,7 g/L

INNEHÅLL
Fermenterat hästgödsel, grönt organiskt material, 
melass. Aktiva kväve- och CO² fixerande fotosyn-
tesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, 
Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. 
Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.
Välj mellan flaska 1 liter och dunk 5 liter. 
För yrkesodlare finns 20 L dunk och 1000 L IBC.

FÖRVARAS
Frostfritt, svalt, ej i solljus och ej över 30° C.

KONTAKT
ETC Näring
Box 4403, 102 68 Stockholm
E-post: kundtjanst@etc.se
Telefon: 08-410 359 00



Hur använder 
du näringen?
Trädgård
• Vi rekommenderar en normal dos på ca 20 ml/l vatten. 
•  Vattna 1–2 gånger i veckan, men det är viktigt att veta att dosen kan 

skilja sig stort beroende på hur din jord ser ut. En jord med mycket 
organiskt material kan klara sig med små givor över säsongen, 2 dl 
per m² och säsong, medan en fattig jord som behöver byggas upp 
behöver större givor. Det gör man med fördel genom att kombinera 
fast organiska material som färskt hästgödsel med ETC Näring. 

Växthus
•  Du kan tidigt på säsongen fermentera din jord genom att blanda in 

till exempel hästgödsel och att vattna med ETC Näring i förhållandet 
2 dl per 10 l vatten. Jorden ska vara fuktigt men ej för blöt. 

•  Täck med plast eller presenning och fermentera under 5 veckor. 
Temperaturen i växthuset ska vara på plussidan och gärna över 
+ 12 C dagtid. 

•  Ta bort presenningen och låt jorden andas ett dygn före att du 
planerar ut. 

  
Det är svårt att överdosera med den fermenterade näringen eftersom 
den inte bränner. Men tänk på att pH-värdet är lågt och att det i krukor 
som inte har en naturlig jord kan vara negativt att ge för höga givor. 
Är det växter som trivs på kalkmarker så tillför lite kalk. Näringen har en 
naturlig och relativt låg koncentration av näringsämnen – detta för att de 
levande jordmikroberna ska må bra och fortsätta sin aktivitet i jorden.

I försöksodling så har det visast sig att mikroberna med råge 
uppväger den lägre näringskoncentrationen och att näring ger en bra 
tillväxtstimulerande effekt. 

Har du frågor eller vill ha vetenskapliga rapporter, mer info om 
försöksodling etc så kontakta oss. 

ETC Näring i Stockholm AB
Box 4403, 102 68 Stockholm
E-post: kundtjanst@etc.se
Telefon: 08-410 359 00



Fakta
Näringsanalys

Kväve 8,9 g/l Mangan 15 mg/l

Fosfor 1,0 g/l Järn 195 mg/l

Kalium 4,0 g/l Zink 18 mg/l

Magnesium 0,9 g/l Bor 2,2 mg/l

Svavel 2,7 g/l

Innehåll
Fermenterat hästgödsel, grönt organiskt material, 
melass. Aktiva kväve- och CO² fixerande foto-
syntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, 
Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. 
Jästsvamp: Saccharomyecs cerevisiae.

Välj mellan flaska 1 liter och dunk 5 liter. 
För yrkesodlare finns 20 l dunk och 1 000 l IBC.

Godkänd för användning i ekologisk odling – 
certifierad av KIWA Certifiering.

Det finns inga begränsningar i givor när den  
rekommenderade näringsgivan följs.

Förvaras
Frostfritt, svalt, ej i solljus 
och ej över 30° C.



        st 1 liter 99 kr/st.         st 5 liter 320 kr/st. 

Leveranssätt: 
 Hämta på ETC Bokcafé Stockholm  Hämta på ETC Bokcafé Katrineholm
 Skicka till mig med DHL (100 kr i frakt tillkommer)

Nu kan du beställa 
ETC Näring
En ny närings lösning som kommer att 
revolutionera ditt odlande och göra det till 
en ännu mer klimatpositiv åtgärd.

Jag vill köpa

FÖR- OCH EFTERNAMN

GATUADRESS

POSTNUMMER ORT

TELEFON MEJL

Använd kupongen eller mejla oss direkt till kundtjanst@etc.se
Du kan också köpa den i vår butik på St Paulsgatan 14 
i Stockholm och i ETC Solpark i Katrineholm.

Varuhuset ETC
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

 

Vi förvandlar 
utsläpp till 

näring!
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dre givor och en fattigare jord kan behöva mer.
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INNEHÅLL
Fermenterat hästgödsel, grönt organiskt material, 
melass. Aktiva kväve- och CO² fixerande fotosyn-
tesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, 
Rhodospirillum rubrum. Mjölksyrebakterier: 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei. 
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Välj mellan flaska 1 liter och dunk 5 liter. 
För yrkesodlare finns 20 L dunk och 1000 L IBC.
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Telefon: 08-410 359 00


