
 
 

 
Kort om insektproduksjon 
Invertapro er en gründerbedrift som driver 
med produksjon av insektet melorm på Voss. 
Konseptet vårt er helsirkulært, og baserer seg 
på bruk av matavfall som fôr til larvene våre, og 
insektprotein og insektolje som produkt. Dette 
skal blant annet brukes som et bærekraftig 
alternativ i laksefôr, og som mat for mennesker. 
Vårt eneste biprodukt er larveavføringen (også 
kjent som frass), som er en super gjødsel.  
 
 
Bløme oppsummert 
Bløme er en langtidsvirkende gjødsel med 
høyt organisk innhold. Den forbedrer 
jordkvaliteten og stimulerer til økt aktivitet av 
viktige mikroorganismer i jorden, som igjen 
fører til bedre plantevekst og -helse. Bløme har 
et naturlig innhold av biostimulanten kitin (fra 
larvenes skall), som kan stimulere plantens 
immunforsvar og gjøre den mer 
motstandsdyktig mot sykdommer, samt virke 
vekstfremmende. 
 
For mer detaljer, se baksiden! 
 

 

 
 
 
 
 

Bruksanvisning 
 
Bruk inne: til potteplanter og balkongkasser 

o Bland inn 2 spiseskjeer Bløme per liter 
jord når du planter nytt.  

o For videre gjødsling, strø 1-3 teskjeer 
Bløme over jorden og blande inn i det 
øverste jordlaget.  

o Man kan også blande 2 
spiseskjeer Bløme i en liter vann, 
og vanne med dette. Merk at 
det ikke er helt oppløselig.  
 

Bruk ute: til kjøkkenhager og bed  
o Bruk ca. 4 dl Bløme pellets per m2. Se 

pakning for mer detaljerte mengder. 
o For jordblanding, bruk 0,5 dl Bløme 

pellets per 10 L jord. 
o For busker og trær, tilfør 1-3 dl Bløme 

pellets per tre, basert på treets 
størrelse.  
 

Tilfør Bløme 1 gang i måneden for best effekt. 

  

Nøkkelinfo: 
• NPK 3-2-3 
• Mikronæringsstoffer 
• Godkjent til økologisk dyrkning 
• Varmebehandlet ved 70 °C 
• Kvalitetsklasse: 0 (svært lite 

tungmetaller) 
• Ingen tilsetninger 
• Ingen pesticider 

 Langtidsvirkende 

 Jordforbedrende 

 Naturlig innhold av 

biostimulanten kitin 

 Øker plantens vekst og 

helse 

 Produkt fra lokal og 

bærekraftig insektproduksjon 

 Luktfritt og enkelt i bruk 

 100% Norskprodusert 

Organisk plantenæring –  
100% naturlig gjødsel fra insekt 

 

Sjekk ut larveriet.no/blome og følg oss på instagram og facebook! 
@larveriet @invertapro @bloeme_plantenaering 



Mer info for de spesielt interesserte 
 
Næringsinnhold: NPK 3-2-3 
Nitrogenet er hovedsakelig bundet til organisk 
materiale og slippes ut over tid, mens det 
meste av fosforet og kaliumet er tilgjengelig 
for planten. En artikkel publisert i Nature 
Scientific Reports (2020) viser at 40% av 
nitrogenet i melormfrass mineraliseres de 
første 20 dagene etter gjødsling, før resten 
gjøres tilgjengelig for planten over flere 
måneder1. Derfor vil Bløme både tilføre 
nitrogen til jorden umiddelbart etter gjødsling, 
samt gi en stødig forsyning til planten over tid. 
Det er mikroorganismene rundt planterøttene 
som må prosessere det organiske materialet 
før nitrogen kan bli tilgjengelig. Derfor vil 
Bløme styrke mikrolivet i jorden, ved at de 
viktige mikroorganismene også får mat.  
 
Gunstige mikroorganismer 
I tillegg til å fôre mikroorganismene i jorden, 
inneholder Bløme en gunstig mikroflora. 
Forskning fra 2019, som tar for seg 
mikroorganismene i melormfrass, konkluderer 
med at det er utallige plantevekst-
promoterende mikroorganismer til stede. 
Vekstforsøk viste at planter vokste dårligere 
uten denne mikrofloraen, og ble mindre 
motstandsdyktige mot abiotisk stress som 
tørke, overvanning og høyt saltinnhold2.  
Våre egne mikroskopanalyser (gjennomført av 
Vital Analyse) viser at Bløme har et rikt mikroliv, 
som bugner av gunstige bakterier og protister, 
selv etter påkrevd varmebehandling ved 70 °C. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effekten av kitin 
Det som kanskje er det mest interessante ved 
Bløme, er innholdet av kitin, som kommer fra 
insektenes skall. Forskning viser at kitin kan 
stimulere planters immunforsvar3,4. Grunnen til 
dette er at både insekter, sopp og nematoder 
har bestanddeler av kitin, og dette molekylet 
kan derfor signalisere for planten at den er 
under angrep. Bruk av insektgjødsel med kitin 
har derfor potensiale som vern mot 
insektangrep og andre patogener i økologisk 
dyrkning. Egne forsøk med masterstudent ved 
NTNU har dokumentert denne effekten5. Frass 
fra insekt kan i tillegg ha andre bio-
stimulerende effekter som både stimulerer 
planten og det viktige mikrolivet i jorden6, 7. 
 
 
 
 

Næringsinnhold 
  

Nitrogen (N) 2,8 %  
Ammonium-N 0,18 %  
Nitrat-N 0,01% 

Fosfor (P) 1,9 %  
P-Al 1,40 % 

Kalium (K) 3 %  
K-Al 2,3 %    

Kalsium (Ca) 0,64 % 

Magnesium (Mg) 0,87% 
Kobber (Cu) 

 
0,002 % 

Jern (Fe) 
 

0,038 % 
Mangan (Mn) 

 
0,023 % 

Sink (Zn) 
 

0,015 % 
   

Tørrstoff 
 

93 % 
Organisk innhold 78 % 
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