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Varedeklarasjon Eco 2
Reg. nr. Mattilsynet
Varetype  A14 Biomasse - Anaerob stabilisert 

Bruksområde Gjødsel til landbruket og jordprodukter
Sammensetning Matavfall, avløpsslam, fiskeensilasje
Stabiliseringsmetode Anaerob mesofil/termofil utråtning
Hygieniseringsmetode  Termisk hydrolyse i henhold til metode 1 i biproduktforordningen, 
                                                 minimum 1330C i 20 minutter ved 3 bar
Kvalitetsklasse Gjødsla leveres i kvalitetsklasse 0, 1 og 2, hvor Klasse 0 gir ingen spredebegrensning ut         
                                                 over plantens næringsopptak. Ved klasse 1 og 2 vil begrensingen være henholdsvis 
                                                 4 og 2 tonn TS pr. daa.
Kvalitetskontroll                  Det tas systematisk prøver av gjødsla knyttet til næringsverdier samt prøver av
                                                 tungmetaller. Prøvetaking utføres 4ggr pr. måned og analyseres av akkreditert 
                                                 laboratorium som samleprøve. Basert på resultatet vil gjødsla bli klassifisert innenfor                              
                                                 gjødselvareforskriftens klasse 0, 1 eller 2 i denne varedeklarasjonen.
Bruksbegrensninger  Dersom man sprer på arealer der det dyrkes forvekster, må det gå minst 3 uker etter       
                                                 spredning før man kan høste eller at produksjonsdyr får tilgang til arealet.

Typiske verdier:
Fysiske og termiske egenskaper
Tørrstoff 4,4% (1-5%)
pH 8,5
Elektrisk ledningsevne  295 mS/m
Volumvekt  ca 1 kg/l

Næringsstoffer: (plantetilgjengelig)
Kalium (AL-metode): 20457 mg K/kg TS
Kalsium (AL-metode): 23329 mg Ca/kg TS
Magnesium (AL-metode)   3996 mg/kg TS

Tungmetaller
Kadmium (Cd) 0,36 mg Cd/kg TS
Kvikksølv (Hg) 0,31 mg Hg/kg TS
Bly (Pb) 7,68 mg Pb/kg TS 
Nikkel (Ni) 8,4 mg/kg TS
Sink (Zn) 359 mg Zn/kg TS 
Kobber (Cu) 130 mg Cu/Kg TS
Krom (Cr) 13 mg Cr/Kg TS

Produksjonsperiode måned/år:____________ /_________
Mengde: ________m3
Kvalitetsklasse:____

____________________
Dato, sign
Faktiske verdier følger vedlagt fra akkreditert analyseselskap

Gjødsel 
– Ecopro 2

Næringsstoffer:
Kjeldal nitrogen  11% N i TS
Ammonium–N (NH4) 76950 mg/kg TS  
Fosfor (P) 17643 mg P/kg TS
Svovel (S)  8560 mg S/kg TS

Krav i gjødselvareforskriften:
Kvalitetsklasse  0 I            II         II I
                           mg/kg tørrstoff 
Kadmium (Cd)  0,4 0,8         2       5
Bly (Pb) 40 60          80  200
Kvikksølv (Hg)  0,2 0,6        3        5
Nikkel (Ni)  20 30         50    80
Sink (Zn)  150 400      800   1500
Kobber (Cu)  50 150       650 1000
Krom (Cr)  50 60       100 150
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Før bruk av Ecopro 2 
Bruk av gjødsel skal meldes til kommunen 
senest to uker før anvendelse. Meldingen skal 
inneholde hvor mye som skal spres, og  på 
hvilket skifte. Meldingen skal også inneholde 
varedeklarasjon samt om det er fare for foruren-
sning av badeplasser, drikkevann og brønner 
ved spredning.

Anbefalt oppbevaring
Gjødsla  er  tyntflytende  og skal  oppbevares
i godkjente gjødsel kummer eller  gjødsel
kjellere, tilsvarende som for husdyrgjødsel.Det 
kan påregnes noe nitrogentap ved lagring i  
åpen kumme over lengre tid. For å unngå 
nitrogentap anbefales lukket lagring.

Anbefalt bruk
Gjødselens NPK forhold gjør gjødselen svært 
egnet til kornproduksjon. I tillegg er pH nivået
relativt høyt, slik at behovet for kalking vil 
kunne reduseres. I henhold til gjødselforsøk 
anbefaler vi å tilføre 50% av nitrogenbehovet 
via Ecopro 2 gjødsel og 50% via mineralgjøsel. 
For maksimal effekt kan tidspunkt for spredning 
kan med fordel utføres 2-3 uker etter spiring. 
Spredning med slangespredningsutstyr er da å 
anbefale. Ved spredning før såing gjelder van-
lige bestemmelser for spredning av husdyrg-
jødsel. Viser også til gjødselkalkulator utviklet 
av Landbruksrådgivningen og Avfall Norge for 
beregning av gjødsling.

Gjødselvikning
Ved bruk av Ecopro 2 gjødsel i landbruket må 
en ta utgangspunkt i gjødselbehov og herunder 
gjødselplan.

HMS
Ingen spesielle sikkerhetsforhold er påkrevet 
men det er anbefalt å benytte hansker, støvler 
og vernebriller ved håndtering. Bruk av Ecopro 
2 gjødsel er underlagt kravet om internkontroll 
i henhold til forskrift om miljørettet helsevern 
§12. Dette innebærer at en skal ta nødvendige 
miljøhensyn når gjødsla spres slik at man ikke 
forurenser badeplasser og kilder for drikkevann.

Ansvarlig firma 
Produktansvar:
Ecopro AS,
984 853 998

Bruksanvisning

Gjødsel 
– Ecopro 2


