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En jordnær hilsen fra Tjerbo

På Tjerbo gård i Rakkestad er det lange tradisjoner for å levere torv og jord til gartnerier 
og strøtorv til husdyr.  I dag er det fjerde generasjon som driver virksomheten.

Virksomheten ble startet i 1949 av Marius Hansen, 
bonde på Tjerbo og bestefar til Vidar, som er på bildet. 
Å ta ut torv var tungt arbeid og det ble lange dager på 
Tjerbomyra. Torva ble spadd for hånd og tørket i 
torvhus ute på myra. På den tiden ble torv brukt som 
strø i fjøset til alle typer husdyr.

Etterhvert knyttet gården forbindelser til gartnerier og 
hobbydyrkere som ønsket å bruke den lyse torva fra 
Tjerbo til dyrking av prydplanter og grønnsaker. Dermed 
startet man med å lage jordblandinger til yrkesgartnere. 
Gartnerjord er ennå i dag en bærebjelke i virksomheten 
og en viktig målestokk på kvalitet.

Med årene ble vareutvalget utvidet etter ulike behov, 
gjødslet og blandet til det beste for alle typer vekster. 

Marius Finpå, som er 4. generasjon på gården, tok over 
som daglig leder i 2011. De siste årene har vi 
investert i moderne anlegg og i 2016 sto et nytt 
blande- og pakkeanlegg ferdig. Vi teller i dag 6 ansatte 
og i høysesong er vi dobbelt så mange, nettopp for å 
kunne levere nok. Årlig produksjon ved Tjerbo er i 
overkant av 1,4 mill. sekker. 

Våre råvarer høstes i pakt med hensynet til bærekraft 
og vern av naturområder. Den lyse fine torva fra myra 
rett ved gården er fortsatt viktig, og vi gjenvinner også 
organiske råvarer fra landbruk. 

Det er overskudd på torv i Norge, faktisk holder mange 
sjøer på å gro igjen på grunn av naturlig vekst og 
klimaeffekter. På samme måte som med skog, kan en 
kontrollert utvinning godt forsvares. 

Marius, Olivia og Vidar representerer tre generasjoner på Tjerbo.

Tjerbo Gård 

Som medlem av Grønt Punkt tenker vi på miljøet hver 
dag og vi driver full gjenvinning av avfall. 

Mye har forandret seg med årene og kvaliteten på våre  
produkter er høyere enn noen gang. Sortimentet er 
bredt og utvikles stadig for å dekke nye ønsker til både 
gartnere, hobbydyrkere og forbrukere.  

Du finner våre produkter i mange drivhus og ved dyrking 
av grønnsaker utendørs, i små og store hager, potter og 

blomsterkasser, offentlige anlegg, som strø til fjærkre og 
dyr, samt på en rekke andre områder. 

Vi fokuserer alltid på å finne råvarer av høyeste kvalitet, 
bearbeide disse til et produkt vi kan stå for og levere det 
slik kundene ønsker. 

Samtidig er det viktig for oss å ta vare på naturen, så den 
kommer til glede og nytte for kommende generasjoner i 
mange år framover.



Veksttorv                         
12080              80 liter sekk  36 pr. pall  
12151 Grov  150 liter sekk 24 pr. pall   

Vår veksttorv brukes til dyrking, 
jordforbedring og toppdressing. 
Egner seg til blomster, grønne 
planter, busker, trær og grønnsaker.

Laget av naturlig sphagnumtorv, 
tilsatt kalk og gjødsel.  

Naturtorv                              
12152 Grov 150 liter sekk  24 pr. pall    

Vår naturtorv brukes til innblanding 
og jordforbedring. 
Egner seg til planter som trenger et 
surt miljø og til økologisk dyrking.  

Laget av naturlig sphagnumtorv, 
uten tilsetninger. 

Veksttorv m. Perlite                                   
12081  Grov  80 liter sekk 36 pr. pall

Egner seg til såing, dyrking og
jordforbedring.  
Brukes til planter som trenger lett 
og luftig jord.
 
Laget av naturlig sphagnumtorv, 
tilsatt kalk og gjødsel, samt 20 % 
Perlite

Veksttorv                          
12150 Fin  150 liter sekk   24 pr. pall    

Vår veksttorv brukes til dyrking, 
jordforbedring og toppdressing. 
Egner seg til blomster, planter, 
busker, trær og grønnsaker.

Laget av naturlig sphagnumtorv, 
tilsatt kalk og gjødsel.

Rhodo/Naturtorv           
14050          50 liter sekk     48 pr. pall 

Til innblanding og jordforbedring.   
Egner seg til planter som trenger et 
surt miljø eller til organisk dyrking.

Laget av naturlig sphagnumtorv, 
kun tilsatt jernsulfat, av hensyn til 
rhododendrons behov. 

Pluggtorv                        
12082          80 liter sekk     36 pr. pall 

Vår pluggtorv er egnet til såing og 
prikling, samt til å dyrke fram ulike 
planter.
 
Pluggtorv er svakt gjødslet for 
gartneri og hagebruk. 
Laget av naturlig sphagnumtorv, 
tilsatt kalk og gjødsel.

Torv er et naturprodukt, et organisk materiale dannet av mose, gress og løv. Torv har en unik evne til å holde 
på fuktighet, noe som gir spirer og unge planter de beste forutsetningene for utvikling og vekst.
Vi leverer et bredt utvalg av torvbaserte vekstmedier, både 100% naturlig torv, men også torvprodukter 
tilsatt ulike typer næring.  
Alle produktene våre er spesiallaget med omtanke for behovet til hver enkel plantetype.

Torv 
naturens eget 
vekstmedium



Kompostjord                    
11041      40 liter sekk    45 pr. pall 

Til planting av normalkrevende 
vekster, trær, busker og stauder. 
En mørk, lett fuktig kompostjord 
som er helt torvfri. 

Laget av naturgjødselkompost 
og kompostert furubark. Tilsatt 
kalk.

Krukkejord                        
11054      50 liter sekk       48 pr. pall 

En komplett jord til all planting i 
krukker og blomsterkasser. Også 
velegnet til nyplanting eller som 
jordforbedring.
Tilsatt langtidsgjødsel, noe som 
sørger for at vekstene får optimal 
næring gjennom hele sesongen.
Perfekt til sommerblomster og 
andre uteplanter.

P-jord                                       
11051      50 liter sekk     48 pr. pall  
11081      80 liter sekk     33 pr. pall      
 
Til alle typer planting, som drivhus, 
balkongkasser, krukker samt til 
nyplanting og dyrking av 
småplanter.
Dette er en komplett jord, ferdig 
gjødslet, tilsatt sand og kalk. P-Jord 
er også velegnet som 
jordforbedring.

Blomsterjord                     
11010      10 liter sekk    152 pr. pall 
11020      20 liter sekk    102 pr. pall 
  
Til balkongkasser, krukker, 
nyplanting og omplanting av 
stueplanter. Til dyrking og 
stikking av småplanter. 
En komplett blomsterjord til både 
inne og utebruk. 

Praktisk størrelse på sekk.

U-jord                                    
11052      50 liter sekk     48 pr. pall   

Vår beste jord for sommer-
blomster i krukker og balkong-
kasser. Godt egnet for hurtig-
voksende og rikt blomstrende 
planter.  U-jord inneholder hønse-
gjødsel som er langtidsvirkende, 
og er tilsatt jernsulfat for å sikre et 
grønnere bladverk.  
En jord med god struktur.

Gartnerjord                     
11050      50 liter sekk       48 pr. pall  
11080      80 liter sekk       33 pr. pall         
 
Til blomster, busker, trær og 
grønnsaker, samt til balkongkasser 
og krukker. 

Dette er en allround jord for 
gartnerbruk, ferdig gjødslet og 
kalket, tilsatt sand og leire.

Jord produktene våre er torvbaserte, tilsatt riktig type næring og mineraler. Alle våre jordprodukter er 
velegnet til både nyplanting, omplanting eller som jordforbedring.
Vår blomsterjord er den beste jord for stue- og inneplanter, men også velegnet til dyrking eller stikking av 
småplanter, og så er den pakket i en praktisk størrelse.
U-Jorden vår er utviklet med tanke på sommerblomster i krukker og balkongkasser, at den er tilsatt 
økologisk hønsegjødsel gjør at den gir plantene en langtidsvirkende næringstilførsel.

Det finnes 
mange slags

jord



Hagejord                             
11040         40 liter sekk    60 pr. pall    

En allsidig hagejord velegnet til 
alle typer planting i kasser og 
krukker. 

En fin hagejord bestående av torv,  
kompostert park- og hageavfall, 
kompostert bark og sand. 
Tilsatt gjødsel og kalk. 

Middelhavsjord              
11018     18 liter sekk    90 pr. pall   
 
Spesialjord for sitrusplanter, 
oliventrær, fikentrær og andre 
middelhavsvekster. Lett gjødslet, 
tilsatt kalk og leire.
En strukturfast jord som gir god 
luftighet så røttene kan utvikle 
seg riktig, tilsatt scoria og 
pimpestein. Stort innhold av lett 
tilgjengelig næring og et 
balansert mikroliv. 

Så- og kaktusjord                    
11012     10 liter sekk      152 pr. pall       
 
Til såing og formering av stiklinger. 
Egner seg også godt til 
omplanting av kaktus, bonsai og 
sukkulenter.
Så- og kaktusjord er en svakt 
gjødslet og kalket jord. Den er 
tilsatt sand for å sørge for god 
utvikling av rotsystemet, samtidig 
som den sørger for god drenering.

Orkidéjord                   
11004     4 liter sekk  240 pr. pall 
11005     4 liter sekk    20 pr. eske 
 
Orkidéjord er en lettgjødslet jord 
med grov struktur. Egner seg til 
både nyplanting og omplanting 
av orkidéer samt andre kalk-
skyende vekster. En kalkfattig 
jord med mye pinjebark og torv.

Natur Plantejord                   
14053      50 liter sekk        39 pr. pall   
 
Til økologisk dyrking. En plante-
jord basert på kompost av natur-
gjødsel. 
Stort innhold av lett tilgjengelig 
næring, samt et balansert mikroliv. 

Inneholder torv iblandet hønse-
gjødselkompost, sand og kalk-
steinsmel.

Ampeljord                      
11088      80 liter sekk    33 pr. pall    

Ampeljord innblandet knust 
terracottem for bedre å kunne 
holde lenge på fuktigheten. 
En allsidig jord velegnet til 
alle typer planting i ampler og 
potter. 
 
NB! PAKKES I HVITE SEKKER

Jord er mer enn bare jord. Mange prydvekster, som oliventrær, sitrusplanter og andre middelhavsvekster 
har sin opprinnelse fra ulike deler av kloden og har dermed ulike preferanser for jord.
Orkidéer er et godt eksempel på en plante som trenger et spesielt vekstmedium, for at rotsystemet skal få 
den rette drenering og tilførsel av næring.
Mer veiledning om stell av de forskjellige plantene, står på baksiden av alle sekkene våre.

Noen planter
har spesielle

 behov



Dekkbark                      
13050      50 liter sekk     48 pr. pall 
 
Et naturprodukt som pynter opp 
omkring busker og trær samt bidrar 
til å holde blomsterbed og hager 
vakre og velstelte. Dekkbark 
beskytter mot ugress og 
reduserer behovet for sprøytemid-
ler og kjemikalier.
Dekkbark er produsert av fersk, 
revet og siktet gran og furubark, 
med fraksjon på 0 - 40 mm. 

Pyntebark                         
13051   50 liter sekk   48 pr. pall 
 
Et naturprodukt med noe finere 
struktur enn dekkbark, men med 
de samme gode egenskapene. 
Pyntebark egner seg godt i potter, 
som dekke i grønnsakshager og i 
blomsterbed. Samtidig beskytter 
det mot fordamping og ugress.
Pyntebark er produsert av fersk, 
revet og siktet gran og furubark, 
med fraksjon på 0 - 10 mm. 

Lecakuler                     
14004     4 liter sekk    180 pr. pall 
14015   15 liter sekk      84 pr. pall 
14040   40 liter sekk      33 pr. pall 
 
Kulene dekorerer og beskytter 
mot fordamping ved siden av å 
gi drenering og luft til 
rotsystemet. 
Lecakuler legges øverst i jordlaget 
for å hindre fordampning. For 
drenering og lufting legges det i 
bunnen av krukker og kasser.

Kakaoflis                          
14051    50 liter sekk    42 pr. pall 

Kakaoflis er et rent naturprodukt 
som pynter opp omkring plan-
ter og busker. Det skaper en fin 
dekorasjon og beskytter mot 
fordampning.
Kakaoflis legges øverst i jordlaget 
og gir en spesiell natureffekt, som 
passer til kaktuser, sukkulenter og 
andre planter. Kakaoflis brukes 
både inne og ute. 

Sanitærbark                  
14052    50 liter sekk      48 pr. pall 

Til utedoer, tørrklosetter, 
biologiske toaletter og til 
oppsuging av væsker.

Består av finmalt tørket furubark.

Torvblokker                                                     
12000                 Mål: 40 x 22 x 20 cm          60 blokker pr. pall 
 
Torvblokker skaper et organisk og levende miljø og er 
derfor godt egnet til å bygge opp strukturer i bed og andre 
steder.  Våre torvblokker hentes rett fra naturen og tørkes 
varsomt.

50 liter

Bark finnes i flere varianter og er både dekorativt i blomsterbed eller krukker, samtidig som bark har de 
praktiske egenskapene at det hjelper å holde ugress nede og hindrer fordamping fra jorda.
Lecakuler kan også brukes som dekorativt toppdekke i krukker, men den største egenskapen til lecakuler er 
som drenering nederst i krukker, velegnet til både inne- og utebruk.

Godt
for øyet
bra for 

rota



Hagegjødsel                  
15010      10 kg sekk    96 pr. pall 
 
Hagegjødsel NPK 12-4-18 mikro. 
Velbalansert, klorfattig gjødsel 
for alle vekster: Blomster, grønn-
saker, frukt, bær og plener mm.

Øker plantenes evne til å ta opp 
næring. Styrker plantenes mot-
standskraft mot sykdommer. 
Gir en frodig gressplen og 
grønne blader på plantene.

Kugjødsel                      
15050    50 liter sekk  39 pr. pall 
   
Velkompostert, næringsrik og 
langtidsvirkende organisk 
gjødsel basert på naturlige 
råvarer.

Består av en blanding av 
kompostert kugjødsel, 
hønsegjødsel og torv.

Hagekalk                       
15011  11 kg sekk    90 pr. pall 
 
Perfekt middel til å endre pH-
balansen i jorda og for å gi 
gode forhold til kalk-
elskende vekster. 
Produktet er lite støvende og 
består av finmalt kalk med 
magnesium. 
Kalken løser seg raskt i jorda 
og har struktur som sukker.

Øko Hønsegjødsel                  
15015    15 liter sekk   78 pr. pall
15016    1000 liter          storsekk    

Kraftig, naturlig, nitrogenrik, 
velbalansert og klorfattig 
langtidsvirkende gjødsel for 
alle typer vekster: Blomster,  
grønnsaker, frukt, bær og 
plener mm.  Basert på natur-
gjødsel fra frittgående kyllinger. 
Strøs eller vannes ut. 

Ekstra næring er noe alle vekster kan trenge. De fleste av våre produkter er tilsatt rett mengde næring, 
tilpasset hver enkel plante eller formål. Men noen ganger kan det være nødvendig å tilføre litt ekstra næring 
over tid, og der er vår økologiske hønsegjødsel et velegnet alternativ. Den er 100% naturlig og gir en 
langtidsvirkende tilførsel av næring. Kugjødselkompost er en velkompostert blanding, klar til bruk, og 
velegnet til både roser og grønnsaker.

Alle kan trenge 
litt ekstra næring

På Tjerbo kan alle høns spankulere fritt



Vår sandkassesand og strøsingel er rene norske naturprodukter, hentet ut fra vårt eget nærområde.
 
Sandkassesand har flere bruksområder, men vår sandkassesand er spesielt utvalgt for bruk i sandkasser.  
Det er en finkornet sand, som er enkel å forme og tilfredsstiller myndighetenes krav til godkjent lekesand 
med hensyn til radon.

Strøsingel er tilpasset norske vinterforhold, og på grunn av den naturlige formen binder den godt.  
Den er velegnet på glatte underlag, eller veier og gangstier.

Sandkassesand                  
14020     20 kg sekk    48 pr. pall 
 
Siktet norsk natursand til små 
og store sandkasser. En ekstra 
fin sand med god struktur, som 
gjør den enkel å forme.

Sandkassesand er gøy å leke 
med og inspirerer til kreativitet.
Vår sandkassesand tilfredsstiller 
myndighetenes krav til godkjent 
lekesand med hensyn til radon.

Strøsingel                      
14025    15 liter sekk   66 pr. pall 
   
Egenprodusert og miljøvennlig, 
utvunnet av fjell på Tjerbo. Kan 
brukes overalt der man ønsker å 
gjøre det trygt å ferdes, og sørge 
for at man får et godt feste på 
underlaget. 
Fordi den er mørk, vil den fange 
opp solstråler og bidra til tining 
av is. Et godt alternativ til salt 
som kan skade planter etc.

Kontakt med
elementene



Strøtorv                      
12180  180 liter sekk  24 pr. pall 
   
100 % naturtorv.
Torv har en unik evne til å suge 
opp og binde ammoniakk, 
som igjen bidrar til et bedre 
inneklima. Består av ren 
naturlig komprimert torv, 
med en mørk brun farge. Kan 
brukes til alle dyr som trenger 
strø.

Strøtorv kan bidra til bedre dyrevelferd på mange måter. Strøtorv er velegnet som dyrestrø, på grunn av sin 
naturlige evne til å ta til seg fuktighet, urin og binde ammoniakk lukt. Foruten å skape et friskt og behagelig 
miljø i stallen, bidrar også den lave pH verdien til å hemme vekst av sykdomsfremkallende bakterier. 
Strøtorv inneholder mye luft og isolerer derfor godt mot underlaget.
 
Hos kyllinger oppnår man et bedre innemiljø, samtidig bidrar det også til en mer naturlig adferd hos de, når 
de bader i strøtorv og hakker på torvblokker. I et fjøs med smågris vil strøtorv absorbere strålingsvarme fra 
varmelamper, og dermed gi grisene bedre isolasjon mot et kaldt underlag.
 
En viktig faktor å nevne er at torvblandet dyregjødsel er klar til bruk som plantenæring, mens for eksempel 
flisblandet dyregjødsel er et avfallsproblem ved mange staller.

Eksempel på dypstrø i hesteboks: 

Ved oppstart legges det inn et lag på ca. 15 – 20 ca. løst strøtorv. Hesten vil ila 2 – 3 uker tråkke underlaget 
sammen til et stabilt underlag. Synlig gjødsel og våte områder fjernes daglig, og påfyll av ny strøtorv tilføres 
disse områdene. 
 
For vanlig vedlikehold anbefaler vi at man tilfører et nytt topplag 1 – 2 ganger pr. uke. Normalt forbruk pr. 
hest pr. uke vil da ligge på ca. 150 – 300 liter pr. uke, alt etter størrelse på boksen eller løsdriftstallen. 
Et godt vedlikeholdt underlag vil kunne vare en hel sesong, frem til hestene slippes på sommerbeite.

Strøtorv med flis            
12181   180 liter sekk  24 pr. pall 
 
70 %  naturtorv og 30 % flis.
Denne typen har samme unike 
evne som ren naturtorv, men vil 
oppleves som noe lysere pga. 
tilførsel av lys kutter spon. 
Begge typene kan vannes hvis 
torven oppleves for tør (kan 
forekomme om sommeren).

Når dyra skal ha 
det godt



Hos oss er det 
meste mulig

Vi har lang erfaring med å blande og pakke jordblandinger og andre lignende produkter. Med vår moderne 
og nøyaktige blande- og pakkelinje er vi i stand til å produsere det meste. Ved hjelp av avansert teknologi kan 
vi gjøre dette med større nøyaktighet enn noen gang. 

Ved siden av våre egne produkter pakker vi “private label” produkter etter ønske fra kunder. Mange av våre 
kunder er yrkesdyrkere som har spesielle krav til sammensetning eller at man ønsker å sette sitt eget preg på 
selve emballasjen. Vi pakker gjerne etter kundens egen resept, eller vi kan gjøre justeringer på våre 
blandinger.

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer dine ønsker og behov.



www.tjerbo.no

V Å R T  U T V A L G

Med forbehold om endringer på produkter, sammensetning og emballasje. 




