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Detta dokument, framtaget under ledning av Professor Gunno Renman vid Kungliga Tekniska 

Högskolan KTH,  behandlar använd Polonite som gödningsmedel och innehåller en beskrivning av 

fosforfastläggning i mark, växternas upptag samt innehållet i använd Polonite. Syftet med 

dokumentet är att underlätta för mottagare av Polonite som nyttjats i filter för vattenrening där 

näringsämnen avskiljs. Det vänder sig till dig som har egen jordbruksmark eller tillverkar 

anläggningsjord, dig som är beslutsfattare eller återförsäljare av våra produkter. Dokumentet bör ses 

som dynamiskt då ny teknik hela tiden tas fram och produkter optimeras. 

 

Sammanfattning 

Polonite som använts i avloppsvatten binder effektivt fosfor och till viss del kväve och kalium och 

materialet kan sedan spridas på jordbruksmark. Fosforinnehållet är normalt sett större än i 

fastgödsel och produkten har samtidigt en kalkande effekt på marken, tack vare det höga innehållet 

av kalcium. 

Fosforn i använd Polonite kan totalt sett antas vara mer växttillgänglig än den som finns bunden i 

avloppsslam; cirka 60% av den bundna fosforn i mättad Polonite är löslig och snabbt upptagbar och 

90% kan tas upp av växterna på längre sikt. Mineralgödsel kan användas som komplement till 

Polonite, särskilt då materialet inte tillför jorden tillräckligt med kväve. 

Eftersom Polonite fångar upp fosfor från avloppsvatten som föregåtts av slamavskiljning och 

biologisk rening sprids inga hela avloppsfraktioner, utan endast fosforföreningar och naturliga 

mineraler som finns i filtermaterialet. Polonite behöver inte behandlas eller hygieniseras efter 

användning utan bara avvattnas och lufttorkas innan spridning. 

Inledning 

Råvaran för fosforgödselmedel kommer från fosfatmalm som ofta innehåller andra, för människan 

giftiga, ämnen såsom kadmium och radioaktiva isotoper. Det har brutits så mycket fosfatmalm att 

malmen som finns kvar blir mer och mer förorenad med andra ämnen. Mängden fosfor som utvinns 

per kilo malm kommer i framtiden att minska medan restprodukterna kommer att öka (Hyltén-

Cavallius, 1998). Kadmium har ingen livsnödvändig funktion och i för höga halter är den mycket giftig. 

Växter kan förväxla näringsämnet zink med kadmium vilket resulterar i att vi får i oss kadmium med 

maten. Eftersom mineralgödselmedel riskerar att innehålla kadmium bör fokus ligga på att använda 

andra fosforfraktioner i jordbruket, såsom återvunnen fosfor från avloppsvatten. 
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Behovet av att återvinna fosfor från avloppsvatten är stort och idag finns det flera olika 

tillvägagångssätt som får utrymme i forskning. Polonite kan fånga fosfor från avloppsvatten och 

sedan användas som gödnings- och jordförbättringsmedel på åkermark. Materialet har en kalkande 

effekt som är positiv för många svenska jordar. Som komplement kan andra gödningsmedel 

användas. 

Fosfor i mark 

På grund av att fosfor är så reaktiv finns det nästan aldrig ensamt förekommande i naturen utan 

endast som föreningar med andra ämnen. Det gör också att fosfor kan gå mellan olika tillstånd 

relativt lätt. När fosfor som finns löst i markvätskan tas upp av växter innebär det att 

fosforkoncentrationen i markvätskan blir lägre och därför kan fosfor som redan är utfälld börja lösas 

upp. På samma sätt kan också fosfor fälla ut om man tillsätter fosfor till en markvätska som redan har 

ett högt innehåll av fosfor (Johnson, 1997; Linderholm, 2011). 

Fosforns förekomst i marken är som löst i markvätskan, bunden i utbytbar form, som utfälld fosfor, 

mineralbunden eller organiskt bunden fosfor. Det är endast fosforn i markvätskan som är 

direkttillgänglig för växterna. 

a. Fosfor i markvätskan 

I vätskor bildar fosfatjonen komplex tillsammans med vätejonen, och det är den formen som 

växterna kan ta upp. Komplexen som bildas beror av pH och de huvudsakligen förekommande är 

divätefosfat och vätefosfat (Schachtman mfl, 1998). Den mängd som finns löst i vätskan motsvarar 

ungefär lika mycket fosfor som en gröda kan ta upp per dag (Johnson, 1997). För stor mängd löst 

fosfor i markvätskan ökar därmed risken för övergödning. 

b. Fosfor bundet i utbytbar form 

Fosfor finns bundet i utbytbar form på jordkornen som finns i marken. Denna fosfor kan relativt 

snabbt lösas i markvätskan och bli tillgängligt för växtupptag. 

c. Utfälld fosfor 

En stor del av markens fosfor förekommer som mer eller mindre svårlösliga fosfatutfällningar med 

kalcium, järn och aluminium. Vilken typ av fosfater som dominerar beror av pH-värdet. Vid låga pH 

kommer fosforn att vara bundet till ämnen såsom järn och aluminium, och vid höga pH kommer 

fosforn istället att bindas i komplex med kalcium (figur 1). Fosforn är som mest rörlig vid ett pH runt 

6 och det är då den har störst benägenhet att tas upp av växterna eftersom den går i lösning. Då 

marken sällan till aldrig är helt homogen kan pH i marken variera på en och samma åkermark 

(Linderholm, 2011). 

d. Mineralbunden fosfor 

Fosfor förekommer i olika mineraler och den allra vanligaste är apatit, som i sin tur finns som 

beståndsdel i många olika bergarter. Apatit vittrar långsamt och fosforn som finns i mineralet är 
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svårlösligt. Trots detta kan växterna utnyttja apatit som fosforkälla. Man tror att anledningen till 

detta är att det finns mikroorganismer som angriper apatiten för att tillgodogöra sig fosforn som 

finns i den. När mikroorganismerna sedan dör lämnar de en ny form av fosfor som då blir tillgänglig 

för växterna (Johnson, 1997). 

e. Organiskt bunden fosfor 

Fosfor finns bundet till organiskt material såsom växtrester och mikroorganismer som finns i marken. 

När nedbrytning av sådan organisk substans sker, kan en del fosfor frigöras och upptas av  

växterna(Johnson, 1997).

Figur 1. Fosforns inbindning hos olika mineral vid olika pH (Linderholm, 2011). 

Olika former av kalciumfosfater 

Fosfor kan bilda komplex eller utfällningar tillsammans med kalcium och kan vandra mellan olika 

komplex beroende på vilket tillstånd som är mest fördelaktigt för stunden. Om det har blivit utfällt 

kan det reversera, samtidigt som komplex är olika hårt bundna. Fosfor bundet till kalcium i mark 

finns främst i följande former: 

 HAP, Hydroxiapatit, Ca5(PO4)3(OH) – bildas när pH är högt (>9∼10). Stabil, men blir mer mobil 

när pH sjunker.  

 OCP, Oktakalciumfosfat, Ca8H2(PO4)6 . 5H2O – bildas när pH är lägre än 9,25 (Zhao m.fl, 2011) 

 ACP, Amorft kalciumfosfat CaxHy(PO4)z· nH2O,– bildas när pH är neutralt (Zhao m.fl, 2011).  

Övriga komplex som bildas är kalciumfosfat, kalciumvätefosfat och kalciumdivätefosfat.  
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Vid pH lägre än 7 bildas sällan komplex mellan kalcium och fosfor utan snarare med järn och 

aluminium. I avloppsvatten förekommer fosfor främst som jonen HPO4
2- (vätefosfatjon). Denna form 

av fosfor kan bilda alla ovan nämnda komplex beroende på vilket som är mest gynnsamt. 

Fosforföreningar i Polonite 

Fosfor bildar komplex tillsammans med kalcium som finns i Polonite. Detaljerade undersökningar 

med röntgenspektroskopi, så kallade XANES, har visat att kalciumfosfaterna förekommer som OCP 

(46 %), HA (28 %) och ACP (14 %). Resterande fosfatkomplex (12 %) finns som monetit (Ca[HPO4]) och 

adsorberat till aluminiumoxid. Med denna kunskap kan vi förutse att 60 % av den bundna fosforn är i 

löslig och snabb upptagbar form medan 28 % ger ett mer långsamt frisättande av fosforn till 

markvätskan där det tillgängliggörs för växtupptag. 

Tillförsel av fosfor till mark 

Vanliga gödningsmedel – en jämförelse 
Nedan följer en kort beskrivning av varje gödningsmedel samt en jämförelse av gödningseffekten. 

 Mineralgödsel – går även under namnet handelsgödsel eller kommersiellt gödningsmedel. 

Det tillverkas genom att man sätter samman olika näringsämnen till små korn. Kornen löser 

upp sig i jorden när det är varmt och fuktigt, men också på grund av marklevande 

organismers aktivitet. Ämnena frigörs relativt snabbt och verkar i ungefär 3-4 veckor. 

Mineralgödsel passar för växter som vill ha mycket näring snabbt. Vid överdosering ökar 

risken för läckage av näringsämnen till grundvattnet och kringliggande diken, och därmed 

även risken för övergödning (Albertsson m fl, 2016; Weibulls, 2016). 

 

 Fastgödsel – innebär torr spillning från olika djur såsom nötkreatur, svin eller fåglar, och kan 

ofta vara en mix tillsammans med halm. Näringsämnena binds hårdare till fastgödsel än till 

mineralgödsel vilket gör att det är mindre risk för utlakning samtidigt som det tar lite längre 

tid för växterna att tillgodogöra sig näringen (Albertsson m fl, 2016; Weibulls, 2016). 

 

 Avloppsslam – I reningsverk fälls fosfor ut med kemikalier bestående av järn eller aluminium. 

Inbindningen sker vid lågt pH och för att fosforn ska kunna släppa de bildade komplexen och 

bli mer mobilt krävs att pH höjs. Svenska jordar är ofta något sura och vid tillsats av 

avloppsslam uppnås ingen pH-höjning. För att växterna ska kunna tillgodogöra sig fosforn 

behöver marken samtidigt kalkas för att öka pH (Albertsson m fl, 2016). Innehållet av kalium 

och ammoniumkväve är ofta lågt eftersom dessa ämnen inte fälls ut i slammet (Linderholm, 

2011). 

 

 Polonite – fosfor binds till Polonite främst genom kemisk bindning av fosfor till 

kalciumjonerna som finns på materialet. Olika komplex bildas vid olika pH men generellt 

binder fosfor till kalcium i basiska miljöer. När Polonite tillsätts jordbruksmark sjunker pH i 

http://www.polonite.se/
mailto:info@polonite.se


 

 
©Polonite Nordic  5 

Polonite Nordic AB 
www.polonite.se info@polonite.se  

Besök: Kranvägen 4, 194 61 Upplands Väsby 
Post: Box 206, 230 53 Alnarp 

Tel: 08-520 279 79 

materialet successivt vilket gör att växterna kan tillgodogöra sig fosforn under en längre 

period. 

Tabell 1. Fosforeffekt av olika gödselmedel, kort och lång sikt 

Gödselmedel Fosforinnehåll 
(viktprocent) 

Fosforeffekt kort 
sikt (% av referens) 

Fosforeffekt lång 
sikt (% av referens) 

Mineralgödsel 
(referens) 

Varierar beroende 
på NPK 

Referensvärde Referensvärde 

Fastgödsel 
(nöt) 

0,15 %1 60-70 %1 100 %1 

Fastgödsel (svin) 0,25 %1 60-70 %1 100 %1 

Avloppsslam 2,7 %2 20-60 %3 ≤70 %4 

Polonite 1 % - 2 %* 60 %5 ≥90 %5 
*Vid normal användning i ett enskilt avlopp. Teoretisk inbindning är ca 12 % (Eveborn, 2003) 1Albertsson m fl, 

2016  
2Liderholm, 2011  
3Sundin, 2011  
4Bertilsson, 2013  
5Enligt röntgenspektroskopi utförd vid KTH, 2013 

 

Provresultat – användning av Polonite i växtodling 

Nedan följer resultat från olika forskningsrapporter. Vi hänvisar till varje enskild rapport för mer 

specifik information kring försöken. 

a) Ett försök utfört av Cucarella m.fl. (2007), där rajgräs odlades på autentisk sur ängsmark 

i ett krukförsök, visade att växternas avkastning ökade vid tillsats av Polonite mättad 

med fosfor gentemot ett kontrollförsök utan tillsats av någon form av gödning (tabell 2). 

 

b) Använd Polonite med tillsats av kväve och kalium användes som gödningsmedel på 

ängsmark där olika växter odlades (främst gräs). Hur växterna svarade på denna typ av 

gödning jämfördes med tillsats av klassiskt mineralgödsel i form av NPK (kväve, fosfor 

och kalium). Resultaten visade att fosforn i marken blev mer lättrörlig, och därmed 

växttillgänglig, i proverna med Polonite än med NPK. Studien visade även på att flertalet 

andra makro- och mikronäringsämnen i marken blev tillgängliga för växterna samt att 

Polonite hade en kalkande effekt på marken (Cucarella m.fl, 2009). 

 

c) Mättade fosforfilter innehållande materialen Polonite och Filtralite undersöktes av 

Swärd (2012) med avseende på utsläpp och miljöpåverkan vid gödsling av olika jordar. 

Resultatet visade att det inte fanns några tydliga skillnader i miljöstörande ämnen vid 

användning av något av filtermaterialen jämfört med traditionella gödningsmedel. 
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Tabell 2. Resultat från ett gödningsförsök med Polonite. 

Gödning P i plantan Tillgänglig P 
(mg/kg)7 

pH i marken 
efter skörd8 

Avkastning 

a) Kontroll 2,07 (g/kg)6 5,72 4,60 16,93 (g TS/kruka)9 

a) Polonite 3,20 (g/kg)6 6,48 5,12 17,36 (g TS/kruka)9 

b) NPK 5,85 (kg/ha)10 29,7  5,34 -11 

b) Polonite + NK 5,97 (kg/ha)10 36,9 5,79 -11 

6Total koncentration av fosfor uppmätt i växten 
7Svensk definition äv ”tillgänglig fosfor” (P-AL) är den fosfor som löses med ammoniumlaktat-lösning som har 

pH 3,75 (Mattsson m.fl., 2001). Värden avser tillgänglig fosfor i marken efter skörd. 
8pH mätt i marken efter skörd 
9Varje kruka mättes med avseende på grödans torrsubstans 
10Resultat visas här efter första skörden då vatten var den begränsande faktorn till skörd nummer två 
11Ingen skillnad då kväve var begränsande. 

 

Kalkning 

De flesta gödselmedel ger en negativ kalkningseffekt. Det innebär att man måste kalka för att 

kompensera pH-sänkningen som gödslingen medför (Bertilsson, 1997). Polonite är ett material som 

har en naturligt pH-höjande effekt. 

Oanvänd Polonite har en kalkningseffekt om ca 43 % men då kalciumoxiderna minskar vid 

användning i avloppsvatten kan antas att kalkningseffekten minskar till mellan 16 och 24 %12. 

12Enligt tester utförda på använt Polonite vid det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia. 

 

Tillämpning av resultaten – spridning av Polonite 

Polonite kan användas på olika slags marker; som gödningsmedel men också som kalkgiva eller 

strukturförbättrande produkt. Beroende på markens egna innehåll kan olika ämnen i Polonite, till 

exempel fosfor, kalcium eller andra ämnen, utgöra den begränsande faktorn. Det är också värt att 

notera att olika grödor behöver olika mycket näringsämnen. Innan spridning bör det avgöras vilken 

parameter som ska efterföljas på den specifika marken. Se bilaga I och II för fullständig information 

om innehåll i Polonite. 

 

Fosforinnehållet i använd Polonite 

Polonite kan innehålla olika mycket fosfor beroende på var, och hur länge, materialet har använts. 

Om det använts för att fånga upp fosfor från avloppsvatten i enskilda avlopp får man normalt ett 

fosforinnehåll på 1-2 %. Ju längre filtret används, desto högre fosforhalt. (Dock ska filtret inte 

användas längre än ned till pH 7 då det annars kan släppa fosfor igen). Vid användning i 

http://www.polonite.se/
mailto:info@polonite.se


 

 
©Polonite Nordic  7 

Polonite Nordic AB 
www.polonite.se info@polonite.se  

Besök: Kranvägen 4, 194 61 Upplands Väsby 
Post: Box 206, 230 53 Alnarp 

Tel: 08-520 279 79 

specialdesignade lösningar kan ett innehåll på 5-6 % uppnås. Teoretiskt kan materialet binda så 

mycket som 12 % och ett användande som uppnår dessa mängder är att eftersträva. Nedan utgår vi 

från ett fosforinnehåll på 1% vilket torde vara rimligt om filtret byts rättidigt utifrån kraven för Hög 

Skyddsnivå (90% fosforfångst), vilket är den absolut vanligaste applikationen. 

Åkermark 
På åkermark är en normal fosforgiva 22 kg per hektar och år (110 kg per 5 år). Ett filter på 500 kg som 

använts i ett enskilt avlopp innehåller enl ovan c:a 5 kg fosfor, vilket innebär att 4-5 sådana filter kan 

användas per hektar och år. Den kalkande effekten är ca 20 % vilket i sin tur resulterar i en kalkgiva 

på 400-500 kg kalk per hektar och år. Naturligtvis kan Polonite kompletteras med annat 

gödningsmedel och då kan mindre mängder spridas över större arealer. 

Anläggningsjord 
Polonite kan, precis som avloppsslam, användas som beståndsdel i anläggningsjord för att uppnå en 

bra näringsbalans för växter. Jorden som tillverkas kan användas för till exempel anläggandet av 

golfbanor och parker eller vid andra typer av markbyggnadsprojekt, såsom bullervallar 

(Naturvårdsverket, 2016). Här finns inte några tydliga riktlinjer för hur mycket näringsämnen som få 

spridas, men då anläggandet är en engångsföreteelse kan samma mängder som avloppsslam antas. 

Strukturkalkning 
Polonite kan ses som ett strukturkalkande material och då ska kalkningseffekten som nämnts ovan 

tas i beaktande vid beräkning av vilka mängder som kan spridas. Värt att komma ihåg är att Polonite 

även innehåller andra ämnen som tillsätts marken vid kalkning. 

Skogsbruk 
Nästan alla skogsmarker som gödslas har brist på kväve snarare än på fosfor (Welff, 2016). De marker 

som trots allt behöver fosfor, till exempel torvmarker, behöver ofta gödslas mycket sällan (intervall 

10-15 år) och anses därför inte vara intressanta som mottagare av Polonite. 

 

Växttillgänglighetens dilemma 

Att utföra försök som bevisar/motbevisar fosforns växttillgänglighet är generellt svårt. Dels är fosforn 

sällan den begränsande faktorn när det gäller växters utveckling, och dels måste fosforgivor kunna 

skiljas från andra processer i marken. Markprocesserna är ofta komplicerade och fosforeffekter visar 

sig normalt inte i försök förrän flera år på normal jord (Linderholm, 2011). Ofta utförs försök i krukor 

eftersom fältförsök är svåra att styra, men då krukan är en mycket förenklad bild av verkligheten kan 

resultaten vara missvisande. 

Ett argument till att använda slam från avloppsreningsverk på jordbruksmark är att det innehåller 

både kväve och fosfor (Linderholm, 2011). Däremot fastnar endast en fjärdedel av kvävet som 

kommer in till reningsverket i slammet (Bertilsson, 2013). Dagens jordbruk använder ca 160 000 ton 
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kväve tillförd som mineralgödsel per år och den slammängd som faktiskt återförs till jordbruket per 

år innehåller ca 2 000 ton kväve (1,25 %), varav ungefär hälften går att nyttja av växterna. Tillförseln 

av kväve från avloppsslam anses därför inte vara en ekonomisk vinst och heller inte något som kan 

ersätta dagens kvävegödsling (Bertilsson, 2013). 

Den maximala tillåtna fosforgivan i Sverige är 22 kg per hektar och år när källan är organiskt 

gödningsmedel. Hursomhelst är det tillåtet att sprida upp till fem års giva direkt, förutsatt att den 

årliga genomsnittliga givan inte överstigs (Albertsson m.fl, 2016). Detta innebär att större mängder 

Polonite än som angivits ovan kan spridas vid ett spridningstillfälle. 

Patogener 

Avloppsvatten innehåller generellt patogener (sjukdomsalstrande bakterier). Är detta något man 

behöver väga in då använd Polonite sprids på åkermark? Svaret är nej, då Polonitens förhöjda pH 

effektivt avdödar patogener. Flera studier har gjorts på laboratorium och i minireningsverk där det 

samstämmigt visat sig att Polonite reducerar bakterier till sådana låga nivåer att det är att jämföra 

med badvattenkvalitet. Se diagram nedan. 

.  

 

Figur 2. Mätning av bakteriereduktion i Polonite-filter som belastats av hushåll med 5 personer. 

Analysen gäller koliforma bakterier (E. coli) och intestinala enterkocker. 

 

Externt tillförda ämnen 

Behöver man vara orolig för att främmande ämnen kommit in i avloppsvattnet och kan ansamlas i 

Poloniten? För storskaliga kommunala reningsverk och det slam som där genereras är detta en 

relevant frågeställning, då en väsentlig del av det avloppsvatten som kommer till reningsverket är 
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annat vatten än hushållsspillvatten; dels tar reningsverket emot även avlopp från industrier och 

sjukhus etc, dels och framförallt, tar det emot stora mängder dagvatten som runnit från gator och 

andra öppna ytor och därmed transporterar föroreningar från t ex biltrafik (däckrester, bromsdamm, 

zinkbeläggningar etc) och metall- och färgutsläpp från stadens byggnader etc. När det gäller enskilda 

avlopp så är det bara det avloppsvatten som genereras i hushållet som belastar reningssystemet. 

Risken för att  externa ämnen ska följa med avloppsvattnet och bindas i Polonite är försumbar. Även 

läkemedelsrester reduceras i Polonite vilket flera forskningsresultat visat. 
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Bilaga I. Innehåll Polonite  

Grundämnesanalys 

Värden i tabell 3 är medelvärden från tio olika reningsverk där filtren har varit installerade i 2-5 år. 

Reningsverken var anslutna till hushåll med högst 4 personer och hade alltså förhållandevis låg 

belastning. Provtagningen är komplicerad då endast högst 1 g analyseras av hela filtermassan som 

väger 500 kg. Proverna analyserades av det ackrediterade laboratoriet ALS Scandinavia år 2013 på 

uppdrag av Ecofiltration Nordic AB (före detta Bioptech AB). 

Tabell 3. Lägsta och högsta värde för respektive parametrar i mättad Polonite 

Parameter Resultat Kommentarer om analyserna 

TS (%)14 63,2-74,8 - 

Komplex (% TS)   

SiO2 50,8-58,6  

Al2O3 5,95-8,55  

CaO 16,6-23,9  

Fe2O3 2,34-2,91  

K2O 0,99-1,33  

MgO 0,7-1,1  

Na2O 0,18-0,45  

P2O5 0,26-0,95 Lågt belastade filter 

LOI 1000 oC 7,8-13  

Metaller (mg/kg TS) 
 

  

Barium (Ba) mg/kg TS 130-346 Förekommer som bariumkarbonat el. 
bariumsulfat i Polonite 

Kobolt (Co) ≤5 Naturligt förekommande (som oxid) i Polonite 

 
Krom (Cr) 

20-66,4 Naturligt förekommande i jorden (1-3000 
mg/kg) 

Molybden (Mo) <5 Mycket låg, naturlig halt i Polonite 

Nickel (Ni) 21,2-30,5 Naturliga halter som finns i omättad Polonite 

Vanadin (V) 
 

38,2-57,3 
 

Metalliskt grundämne, finns ej i fri form i 
naturen 

Wolfram (W) <50 Metalliskt grundämne 
 

Yttrium (Y) 
 

13,4-18,2 
 

Sällsynt jordartsmetall 

Zirkonium (Zr) 145-184 Metalliskt grundämne 
14 Torrsubstans enl SS 028113 
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Gödselanalys 

Tabell 4 visar resultaten av en gödselanalys som har utförts på ett filter som varit installerat i ett 

enskilt hushåll ca två år. Proverna analyserades av Agrilab AB i Uppsala. 

Parameter Efter behandling 

Torrsubstans, TS (%) 73,9 

Tot-kväve (kg/ton) 0,9 

Tot-kol (kg/ton) 13,1 

Tot-C/Tot-N 14,3 

Tot-fosfor (kg/ton) 1,40 

Tot-kalium (kg/ton) 2,76 

Tot-magnesium (kg/ton) 2,55 

Tot-kalicum (kg/ton) 83,39 

Tot-natrium (kg/ton) 0,52 

Tot-svavel (kg/ton) 0,72 

Tot-koppar (mg/kg TS) 12 

Tot-järn (mg/kg TS) 10 908 

Tot-mangan (mg/kg TS) 132 

Tot-zink (mg/kg TS) 39 
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