
Zeolit Klinoptilolit = ZeoGarden. En 100% naturlig/ekologisk 
produkt.
En gåva från naturen, för naturen…

Kaliumoxid 2,2 – 3,4       Kalciumoxid 2,7 – 5,2   Magnesiumoxid 0,6 – 1,2                              Natriumoxid 0,2 – 1,3

Kiseloxid         65 – 71,3 Aluminiumoxid   11,3 – 13,1                        Ferrioxid 0,7 – 1,9                              Titanoxid         0,1 – 0,3

Zeoliter kommer från vulkanisk aska (aluminiumsilikater). Med höga temperaturer, tryck och
saltvatten bildades zeoliter (60 olika varianter). Zeolit ger ett betydande högre CEC-värde/
markbördighet i jorden. Är naturligt fylld med näring (se nedan kemiska sammansättning).

Klinoptilolit är den sort zeolit som är bäst lämpad inom all odling. Den blandas med jorden/
växtmassan (10–20%). Vid befintliga grön-/spelytor används hålpipning eller solida pinnar (2-4
kg/kvm) där zeoliten förs/borstas ner under gräsets rotsystem och ända upp till ytan.

Zeolit Klinoptilolit är OMRI-märkt (ekologisk odling inom 
hela EU), KRAV-godkänd och ISO-certifierad. 

1 meq/100g = 1 cmol/kg

ZeoGarden har ett av naturens högsta CEC-värden: 
140-160 meq/100g. Densitet 0,7. 

Är PH-neutral.



Katjonbyteskapacitet (CEC) utgör grunden för all odling och spelar därför 
en avgörande roll för samtliga grönytors/växters utveckling och 
välmående.  

ZeoGreen har ett av naturens högsta CEC-värden: 140-160 meq/100g, är svagt negativt laddad med ett neutralt PH. 

1) Hindrar avrinning (urlakning) av näring och vatten. CEC varierar beroende var mätningen sker
i marken och på olika djup. Viktigt är balansen, dvs, ett jämnt och högt CEC i hela växtmassan.

2) Många effektiva jonbyten som renar och läker jordar och vatten. Jonbyten som ersätter föro-
reningar till näring. Överskott av näring/vatten lagras som sedan avges efter rötternas behov.

3) Rotsystemen gör sig antingen positiva/negativa (alkaliska). Det är omgivningens CEC som sam-
verkar med rötterna. Ger bästa förutsättningar för jonbyten och lagring för näring och vatten.

4) Sammantaget bör man eftersträva högt CEC jämt fördelat i växtmassan, som är svagt negativt

laddad med ett neutralt PH. Ger långsiktigt bättre odlingar och jordar med längre livslängder.

CEC = mängden negativ ledig kapacitet i jorden. 

Högt CEC har avgörande betydelse för jorden/grönytans markbördighet:

…lätt förenklat handlar CEC om plus och minus eller positiva och negativa joner som dras 
mot eller från varandra. Ex: ett lågt CEC är 2 meq/100g och högt 15 meq/100g.

1 meq/100g = 1 cmol/kg



Hindrar 
urlakning

Lagrar vatten 
och näring

Jonbyter
till näring

Neutraliserar 
föroreningar 

Renar jordar 
och vatten

Frigör vatten 
och näring

=

Med kantig/ojämn form bygger den stabila jordar, men det är i kanalerna
där CEC-processen äger rum. Kan liknas vid en bikupa i mikroformat.

Består av ca. 30% kanaler. 1 gram zeolit som ”vecklas ut” täcker 100 m2
och 200 gånger större yta än sand. Kan uppta mer än hälften av sin vikt.

ZeoGarden

Består av mikro-/nanoskopiska kanaler 
och hålrum där CEC-processen äger 

rum. En ständigt aktiv mineral 
som arbetar året runt.

- Naturligt och miljövänligt. Ger friska, stabila och bättre jordar -

Zeolit Klinoptilolit = ZeoGarden
Ger betydande högre CEC-värde



Mer än halverar åtgång, kostnader och under-
håll både för bevattning och gödning.

Högt CEC  i jorden som garanterar bättre markbördighet.   

Hindrar avrinning (urlakning) av både näring och vatten. 

Lagrar överskott av vatten och näring under längre tid.

Avger vatten/näring (ofta och lite) efter rötternas behov.

Mindre åtgång och underhåll av bevattning och gödning.

Jonbyten (näringstillskott) som renar och läker jordar.

Ger friska, stabila och bättre jordar som sparar 
pengar, tid och inte minst på miljön.

Friska och stresståliga jordar som motverkar sjukdomar. 

Snabbare och bättre växtförmåga - ger djupare rotsystem.   

Neutraliserar föroreningar och andra främmande ämnen. 

Transporterar syre och gaser in och ut från växtmassan.

Kostnadseffektivt som innebär mindre skötsel/underhåll.

Miljövänligt och ekologiskt samt ger längre livslängder. 

Zeolit neutraliserar/isolerar radioaktivt avfall i jordarna runt Tjernobyl och Fukushima som därefter ersätts till näring. Ont in och gott ut!

ZeoGarden Ger ett överlägset CEC jämfört med andra 
produkter - både på kort och lång sikt -



ZeoGarden = Zeolit Klinoptilolit

ZeoGarden
- rehabiliterar istället för byte av jordar och/eller dyra ombyggnationer -

En vattenreservoar. Lagrar överskottet av vatten som 
därefter avges, ofta och lite, det rotsystemet behöver.  

En katalysator. 4 ggr snabbare växteffekt. Avger rätt 
mängd vatten och näring till växternas rotsystem.

Ett näringsbatteri. Tar hand om överskott av näring 
som sedan frigörs, ofta & lite, efter rötternas behov. 

Ett reningsverk. Effektiva jonbyten (näringstillskott) 
från föroreningar som renar och läker jordar/vatten. 

ZeoGarden renar jordar samt behåller vatten och näring i växtmassan under längre tid som därefter avges vad plantans rotsystem kräver. 

Allt i en och samma produkt. Och det helt naturligt! 

Garanterar högre markbördighet (CEC) - både på kort och lång sikt - vilket innebär friskare jordar med längre livs-
längder. Ger stabila odlingar med jämnare och mindre underhåll, som sparar pengar, tid och inte minst på miljön.


