Flex Fer lizer System er en unik norskprodusert
ﬂytende gjødsel som kan anvendes l ulike
jordbruksvekster og hagebruksvekster.
Exempelvis:

ü Poteter
ü Raps
ü Kornvekster, inklusive mais
ü Gras, l fôr og plen
ü Salat, løk, brokkoli, gulrot og jordbær
ü Juletreproduksjon

flex resultat

+

Flex Fer lizer System brukes i mange land, og på
mange forskjellige vekster. Her er noen eksempler:

Vårhveteforsøk

Norge 5 års tester, 2010-14.
Flex Foliar N18: 5 kg = 0,9 kg N/behandling /daa.
Behandling
Kontroll
1 x N 18
2 x N 18

Avkast.index
100
107
112

Proteinindex
100
104
106

Vår gjødsel er inndelt i to grupper:
&

flex foliar

Flex Basis gjødsel skal brukes på eller i jorden, og er en
veldig god startgjødsel. Den har et veldig god
fosforeﬀekt, og er anpasset plantens og jordens
egenskaper. Gjødselen frams lles gjennom en komplex
teknologi, som gjør at gjødsel frigis l planten når den
har behov for den, samt gir mindre fare for utvasking.
Gjødselen er derfor mer miljøvennlig enn andre
gjødseltyper.
Flex Foilar er bladgjødsel som lføres planten via
bladene. Med den komplexe frams llingsteknologien
som vi beny er får gjødselen veldig god N-og
micronæringseﬀekt, som gjør at planten raskt tar opp
næringsstoﬀene, som igjen gir veldig liten fare for
sviing av bladene.

Produsenter
FLEX Agri AS, Gjennestadsveien 41, 3160 Stokke
Flex Kongsvinger AS, Østre Solørvei 124, 2211 Kongsvinger

less gives more!

Utbyte T/daa

flex basis

Pote orsøk

England 2011. Volym: 80 L/daa.
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Knollstørrelse
Yara NP 7.9

Flex NPK 7.8.1

Høsthveteforsøk
England 2005. 2 år 3 beh., 4 rep.
Totalt: 19 kg N, 2,6 kg P, 7,5 kg K per daa, samme Mg og Mn.
Behandling
Tradi onellt NPK
Omex ﬂytande gödsel
Flex Fer lizer System
LSD

Avk. kg/Ha* Index Liggsäd**
870
100
6,9
940
108
9,2
1080
124
9,9
110

* 15,5% vann
** Liggende åker 10 = ingen liggsäd, 0 = hela avlingen ligger ned.

Se mer info på www.ﬂex-fer lizer.com

FLEX Agri AS: info@ﬂexagri.no
Flex Kongsvinger AS: ﬂex@norsenteret.no

flex basis
Flex Basis spres på eller i jorden, som start eller
grunngjødsel. Den har ﬂere fordeler sammenlignet
med tradisjonell NPK-gjødsel:

ü Bedre eﬀekt av N, P, S og mikronæringsstoﬀer
ü Bedre stråstyrke = mindre liggende
ü Sterkere rotsystem = bedre tørkeresistens
ü Lavere nitra nnhold = bedre plantehelse
ü Energieﬀek v produktjonsmetode
ü Flexibelt system med skreddersydde løsninger
Vi har hundrevis ferdige resepter, og utvikler stadig
nye. Hver og en lpasset våre kunders ønsker og deres
planters behov.

Exempel på recepter
NPK 19-2-4 + S korn boost
NP 22-2 korn boost/start
NPK 14-4-1 potetgjødsel
NP 12-7 + Zn, B potet start
NP 8-8 + S, Mg, Mn, B, Zn potet
NP 5-8 + Zn, Cu potetbeis
N 24 + S gras boost
NPK 15-1-6 fairway gjødsel
Kontakt oss for mer informasjon om produkter l dine
vekster. Vi vil hjelpe deg å løse dine u ordringer, og gi
deg muligheten å få så mye som mulig igjen for dine
anstrengelser.

Produsenter
FLEX Agri AS, Gjennestadsveien 41, 3160 Stokke
Flex Kongsvinger AS, Østre Solørvei 124, 2211 Kongsvinger

flex foliar
Flex Foliar er et markedsledende
bladgjødslingsmiddel, formulert gjennom en komplex
teknologi. Den er veldig eﬀek v, og har lav fare for
sviskader på bladene. Den er selvfølgelig blandbar med
de ﬂeste soppmiddler.

ü Bedre N, Ca, Mg og mikronæringseﬀekt
ü Tas raskt opp av planten, meget god eﬀekt
ü Kan lføres med vanlig åkersprøyte
ü Blandbar med de ﬂeste fungicider
ü Energieﬀek v produksjonsmetode
ü Flexibelt system med muligheter for
skreddersydde løsninger
Vår bladgjødsel er testet og brukt i mange år i Irland,
England, Norge og Sverige og viser gode resultater
både i hevet proteintall, og øket avkastning.

Exempel på recepter
N 16 + Mg, Ca generell
N 16 + Mg, Ca, Mn
N 16 + Mg, Zn, B
NK 16-3 + S, Mg, Mn
N 18 + Ca, Mg generell
N 18 + Ca, Mg, Mn
NK 18-3 + Ca, Mg
N 18 + Ca, Mg, Zn, B
Vi har mange muligheter med vårt ﬂexible
gjødselsystem. Formuleringene kan enkelt lpasses
di spesielle behov.
Spør oss om mer informasjon.

flex extra +
Flex Extra gir deg spesielle ingredienser når plantene
dine har behov for de e. Flex Extra gir deg muligheter
l å skreddersy din gjødsel så den blir helt unik og
lfredss ller dine planters spesielle behov:

Extra lførsel:
Fosﬁt
Selen
Molybden
Kobolt
Vi utvikler hele den vår produktportefølge, så hvis du
har e behov som ikke er nevnt her, vennligst kontakt
oss.
Flex Kongsvinger AS

FLEX Agri AS

Østre Solørvei 124
2211 Kongsvinger

Gjennestadveien 41
3160 Stokke

T: 628 88 440, 4720 2712

T: 957 46 810

E: ﬂex@norsenteret.no

E: info@ﬂexagri.no

Hos Flex Fer lizer System arbeider vi kon nuerlig for å
gjøre våre gjødseltyper enda bedre- både for plantene,
menneskene og miljøet. Vi kjenner et ansvar for å bidra
l å ta vare på vår planet.

CO2

Derfor tar vi høyde for å
produsere den beste, mest
eﬀek ve og miljøvennlige
gjødselen som ﬁnnes.

FLEX Agri AS: info@ﬂexagri.no
Flex Kongsvinger AS: ﬂex@norsenteret.no

