Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Osmo® Universal Trädgårdsgödsel 6-2-6 + 2 % Mg
100 % organiskt gödselmedel med magnesium och tång.
%
100 isk
n
a
g
or

Produktinformation:
Osmo Universal Trädgårdsgödsel är sammansatt av utvalda, nyttiga och naturliga grundämnen. Produkten är berikad med tång och magnesium.
Det perfekta valet för den som vill ha en långtidsverkande och miljövänlig gödselprodukt.
Tång har traditionellt använts som naturlig gödsel för blommor, växter och köksträdgårdar
i kustnära områden. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en
sund växtlighet och bra jord.
Organiskt material och organiskt kväve omsätts och bryts ned av mikroorganismer. Därmed
stimuleras mikrofloran, vilket gynnar den biologiska aktiviteten i jorden eller växtsubstratet.
Växtskiktets ekosystem utvecklas bättre. Näringsämnena frigörs inte på en gång, utan långsamt, i takt med nedbrytningen eller omsättningen, vilken påverkas av temperatur, fuktighet
och biologisk aktivitetsnivå i marken.
Osmos organiska gödselmedel är långtidsverkande. Näringsämnena kan tas upp under lång
tid. Osmos organiska gödselmedel urlakas i mycket liten grad, vilket är ett plus för miljön.
Osmo Universal Trädgårdsgödsel förbättrar jordens mikrobiologi samt förökar jordens innehåll av humus. En mycket bra, organisk, allround-gödsel för grönsaker, blommor, perenner,
fruktträd, buskar, gräsmattor etc. Passar både för friland och växthus. Osmo Universal
Trädgårdsgödsel ger friska och vitala växter som är mindre mottagliga för stress, sjukdom
och torka.
Vid nyplantering:
• I växthus och planteringslådor: 100 gram/m2
• På friland: 100 gram/m2
Vid anläggning av rabatter och gräsmattor:
• 50 g/m2

Beställningsnr:
5 kg (11651)
10 kg (11105)
20 kg (11124)
Användningsperiod
JFMAMJJASOND
Innehåll:

Underhåll av gräsmattor:
• 100 gram/m2

Totalkväve (N).........................
Härav:
Organiskt kväve (N).................
Citratlöslig fosfor (P)...............
Vattenlösligt kalium (K)...........
Totalmagnesium (Mg).............
Ej växtnäring:
Havsalgsextrakt......................

TIPS: en handfull gödsel = +/- 50 gram

Produkten är klorfattig.

Efter plantering, gödsla var 2 månad:
• I växthus och planteringslådor: 50-100 gram/m2
• På friland: 50-100 gram/m2
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Användbara tips:
Vid nyplantering av grönsaker, blommor och fruktträd bör en bra planteringsjord användas
i kombination med Osmo Universal Trädgårdsgödsel. Det ger ett luftigt och näringsrikt växtmedium som i sin tur ger starka växter.
Information om gödselmedlet:
Universal Trädgårdsgödsel 6-2-6 (+2) är en sammansatt 100 % organisk NPK-gödselprodukt
med tångextrakt. Innehåller halvfint, milt och naturligt utvunnet fosfat samt extra magnesium. Näringsämnena är utvunna ur fjädermjöl, torkad tång, blodmjöl och vinasse.
KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: fjädermjöl*, tång, blodmjöl* och vinass*
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering

Distribution och återförsäljning:
Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se
www.osmo.se

Osmo produkterna produceras enligt miljövänliga och bärkraftiga normer. De tillverkas med grön el från
solenergi, och CO2-belastningen är därmed minimal. Denna produkt uppfyller kraven i bilaga II av EU’s
förordning nr 2092/91 om ekologiska produktionsmetoder för lantbruksprodukter. Eftersom användningen av denna produkt ligger utanför vår kontroll kan E. Marker A/S inte göras ansvarigt för otillräcklig
verkan vid felaktig dosering.

Organisk och miljövänlig trädgårdsskötsel

www.osmo.se

