
NY JORD
Skapa goda förutsättningar och ta fram det bästa ur din 

trädgård med hjälp av EM



Vad är Ny Jord?
Med Ny Jord når du ut till hela din trädgård, förändrar mikrolivet i jorden vilket 
kan förändra dina växter. Om det är buskar, fruktträd, din gräsmatta eller ditt 
grönsaksland, allt kan få bättre tillgång till näringsämnen genom mikroorga-
nismerna i Ny Jord. Detta leder till att fruktbarheten ökar, skadedjursangrepp 
minskar, plantorna bli tåligare, frukt och grönsaker blir rikare på näringsämnen 
och du skapar riktigt hälsosam kost för dig, din familj och dina kunder. Skillna-
den finns i smaken.

Stephan Commer, grundare av Orgo-Germanika, reflekterar över hur hans 
egen trädgård förbättrats med hjälp av Ny Jord: ”I flera år har vi inte lyckats 
med våra plommonträd. Det blev väldigt lite frukt och de blev angripna av 
insekter. Så vi hade bara en handfull plommon kvar att äta av varje träd. Efter 
behandlingen med Ny Jord i två våren, så blev det en stor succé. Grenarna 
klarade nästan inte bära frukten och mängden frukt som blivit angripen blev 
nu tvärtom, några få blev angripna och istället blev det tre fulla hinkar av varje 
träd.”.

Stephan menar vidare att ogräs har en mening i naturen och kommer inte av 
en tillfällighet. Det är den information som finns i jorden, som aktiverar vissa ut-
säde eller inte. Med Ny Jord förändrar du denna informationen, så att de flesta 
ogräs inte blir aktiverade längre. 

Hur går det till? 
För att förändra mikrolivet i jorden räcker det inte med en behandling, utan 
det är en process som tar nästan två säsonger. Du kan börja antingen på höst 
eller vår. På våren, när det är över 12°C kan du tre gånger med ca 1 veckas 
mellanrum behandla jorden, t.ex. runt dina fruktträd, ditt trädgårdsland eller 
din gräsmatta. Följ instruktionerna på flaskan och vattna dessa områden med 
Ny Jord. Vattna gärna (men inget måste) när det regnar eller har regnat. Den 
påföljande hösten gör du en behandling, och våren efter det görs tre behand-
lingar till (med en veckas mellanrum). Sen är mikroorganismerna på plats och 
du har en jord rik på gottgörande mikroliv. 

Vad behöver jag veta innan jag börja?
Viktigt att veta när man tillsätter mikroorganismerna, att dessa vänner behöver 
mat. Så är din jord näringsfattig, så behöver du hjälpa till lite. Men det är enkelt! 
Köp te.x. sockerbetsmelass, därav tar du t.ex. 0,5 liter på 5 liter riktigt varmt 
vatten, så att melassen löses upp lättare. Komplettera sedan med ca 10 liter 
kallt vatten. Vattna ut melassen på de ytor som du vill behandla med Ny Jord.

Tips! Kolla gärna lite på nätet om vilka plantor/ogräs som gillar mycket näring, 
t.ex. nässlor, eller tvärtom. Så kan du lätt bestämma om din jord är rik eller 
fattig på näring. 

Bokashi eller Ny Jord?
Som du kanske redan har upptäckt, är det inte så roligt att gräva ner Bokashi 
kökskompost i gräsmattan, då den kan bli förstörd från grävarbetet. Samma 
sak gäller rötter av buskar och träd. Här är det perfekt att istället använda Ny 
Jord och fortfarande nå upp till samma fina resultat. 



EM kan användas nästan överallt, köp eller läs mer på vår hemsida.

Ett koncept för friskare människor

Orgo-Germanika erbjuder fl er produkter som beprövats genom studier och 
bevisats fungera för bättre hälsa. Fråga gärna om mer information. 

Telefon: 072 848 33 75
Mail: info@orgo-germanika.com

www.orgo-germanika.com

EMEf
fe

kt
iv

a 
M

ikr
oo

rganismer
Mastercare

Svenska Hälsobänken

”Länge har människor trott att mikroorganismer/bakterier vore 
sjukdomsframkallande. Men under den senaste tiden har forsk-
ning visat på att vi "utan" bakterier blir sjuka. Det gäller också våra 
plantor. Ju mer mångfald och etablering av mikroorganismer/bak-
terier, ju bättre är det och ju friskare och stabilare bli de.”

Stephan Commer, grunadare av Orgo-Germanika


