
ÅTERSTÄLL NATURENS BALANS OCH 
ALLT ÅTERGÅR TILL DET NORMALA...

OceanSolution, naturens egen växtnäringslösning!

Berikar med naturens alla 
mineraler och spårämnen

Minskar jorderosionen och
balanserar jordens pH

Överlägsen smak och
förlängd hållbarhet

Friskare växter, djur
och människor!

Ökad avkastning och
minskade kostnader!

Grödan kräver ofta bara uppemot hälften så 
mycket vatten. Ökad motståndskraft mot 
insektsangrepp och väderpåverkan i form 
av frost, slagregn och torka.

Bygger på ett brett spektrum med mineraler och spårämnen 
som extraheras ur rent havsvatten. Extremt drygt. En liter
räcker till ca 5000 kvadratmeter.

Säkrare arbetsmiljö. Fullständigt
säkert och giftfritt!

Mer kostnadseffektivt än traditionell gödning då
behovet av olika gifter reduceras eller elimineras.

Ökad aktivitet hos
maskar och mikroflora

Optimerar motståndskraften
mot svampar, bakterier,
virus, insekter och parasiter

Innehåller kvävebindande bakterier (nitrobakter) som ur 
luften binder många tiotals kilo kväve per hektar och år.

En tomat kräver 56 olika mineraler och spårämnen för att 
utveckla optimal motståndskraft, hållbarhet, smak och 
näring. Vanligtvis så innehåller tomater inte mer än sex till 
tolv mineraler och spårämnen. 

www.nutritor.se

www.nutritor.se

OceanSolution bygger på Dr Maynard Murrays forskning från 1900-talets senare hälft.

Traditionellt jordbruk utarmar sakta men säkert vår odlingsareal. Användandet av konstgödning
förvärrar situationen genom att ytterligare hindra växten att ta upp de få spårämnen som kan finnas 
kvar i marken. OceanSolution återbördar ett brett spektrum av alla de mineraler och spårämnen 
moder natur ursprungligen försett våra jordar med, men som förbrukats genom erosion och odling.

På naturens 
egna villkor!

OceanSolution innehåller 90 element från periodiska systemet

Används inom all form av odling . Säd, frukt, grönsaker, 
golfbanor, plantskolor, blomsterodling. Kan användas på 
foder också.

Posta eller mejla
in din beställning

OceanGrowns OceanSolution bygger på observationer som Dr Maynard Murray gjorde redan i mitten av 1900-talet.  
Han noterade att växter som får tillgång till hela spektrat av mineraler och spårämnen, utvecklas och frodas på ett 
helt annat sätt än växter som bara får tillgång till NPK (kalium, kväve och fosfor) samt kanske några få spårämnen. 
Vi blir mer och mer medvetna om problematiken med utarmningen av vår odlingsareal. Den är en stor orsak till 
dagens ökande ohälsa. Tidigare har det varit ohållbart dyrt att anrika och sprida ett brett spektra av mineraler och
spårämnen på våra åkrar, men med OceanSolution blir detta nu äntligen möjligt. Produkten framställs genom att 
man koncentrerar det breda spektrum av mineraler och spårämnen som absolut rent havsvatten innehåller. Detta
koncentrat blir enkelt att transportera och späs vid användning i proportionerna 1:100 med vanligt vatten. Det är
en enkel och fullständigt giftfri hantering som snabbt visar resultat. Erfarenheter visar att grödan blir betydligt
mer motståndskraftig och klarar extrema vädervariationer i form av torka, kyla och störtregn betydligt bättre än
grödor uppfödda på handelsgödsel eller stallgödsel. Produkten smakar bättre och ger även betydligt längre 
hållbarhet - många gånger uppemot dubbelt så länge. Samtidigt så minskar behovet av vatten och man har
många gånger sett att vattenbehovet halverats. Framförallt får vi en gröda som inte är tomma hologram bara.

SLU har två gånger de senaste åren varnat för att mineralinnehållet i vete sjunkit med över 50% sedan sextiotalet 
och att näringen i grödan numera inte räcker ens till våra djur. Det är med andra ord hög tid att agera. OceanSolution 
löser många problem. Dels remineraliserar den våra grödor, och minskar eller rent av utraderar behovet 
av växt- eller svampgifter. Angrepp av skadeinsekter minskar också. Dels hjälper den miljön att läka. Minskar 
användandet av NPK-gödningen, så minskar avrinningen till våra vattendrag och därmed minskar raskt problemen
kring bottendöd, fiskdöd och algblomning och naturen kan äntligen få en chans att återgå till det normala.

Det blir mer och mer uppenbart att ekologiskt odlad gröda inte innehåller mer näring än konventionellt odlad gröda.
Hur skulle den kunna det? Växter kan skapa vitaminer och fettsyror genom fotosyntesen men mineraler krävs i 
marken för att dessa ska kunna tas upp av växterna. Fördelen med ekologisk odling ligger i att man inte använder 
växtgifter. Genom användande av OceanSolution kan man få en optimal lösning med starka växter som innehåller 
alla de mineraler och spårämnen som växter, djur och människor kräver för att hålla sig optimalt friska. 
OceanSolution är godkänd inom EU för användning inom ekologisk odling.

Användandet av OceanSolution leder till klart lägre kostnader, samtidigt som avkastningen ökar. Kostnader för 
handelsgödsel, stallgödsel, gifthantering, arbetstimmar, traktor- och dieselkostnader sjunker 
och blir till rena pengar i slutändan. Har du råd att inte prova Ocean Solution? 

Skicka mig  _______ liter OceanSolution, ett växtnäringskoncentrat som innehåller hela spektrat 
med mineraler och spårämnen. Ett 90-tal ämnen i periodiska systemet finns i produkten.
Levereras som ett koncentrat som spädes 1:100. Produkten är mycket dryg att använda och en liter 
koncentrat räcker till ca 5000 kvadratmeter. 

Pris: 349 kr (279,20 + moms). 
Kontakta oss för pris vid beställning av större mängder

Posta eller mejla
in din beställning

Ja tack, det här låter spännande. Skicka mig nedanstående antal liter OceanSolution.
Kostnad för frakt och postens avgifter tillkommer. 
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NUTRITOR AB Affärsvägen 27, 24652 Löddeköpinge. Tel 046-772045 
www.nutritor.se, info@nutritor.se

Beställning av OceanSolution


