Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Osmo® Höst Gödsel 5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe
100 % organisk gödsel med magnesium, järn, svavel, tång och mikroorganismer. Kan användas till ekologisk odling. Klorfattig.
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Produktinformation:
- Tillför gräsmattor och växter de näringsämnen som krävs för att de ska hålla sig i bästa
form och vigör under vintern och fram till våren.
- Ger en vacker, grön gräsmatta hela vintern.
- En gräsmatta som gödslats med Höstgödsel återfår mycket snabbare en vacker, grön och
klar färg den följande våren.
- Motverkar mossa.
- Motverkar gula och tråkiga blad på alla städsegröna växter.
- Hjälper växterna att stå emot påverkan från frost, snötäcke och vind.
- Gödseln är långsamverkande – upp till 3-4 månaders effekt.
- Organisk sammansättning garanterar minimal urlakning av näringsämnen.
- Främjar ett sunt mikroliv och en bra ekobalans i jorden.
Dosering:
• Gräsmattor, träd och buskar: 1 kg per 20 m2 1-2 gånger på hösten.
• Alternativt: två nävar gödsel per planta 2-3 gånger om året.
Räcker till:
Med 1 kg gödsel per 20 m2 räcker säckens innehåll till 200 m2.
T i p s : En näve gödsel motsvarer +/- 50 gram.
Användning:
Gräsmattor: 3-5 kg per 100 m2 1-2 gånger under hösten.
Gräsmattor där endast liten tillväxt önskas: 3-5 kg per 100 m2 1-2 gånger vår och sommar.
Nya och befintliga växter: 3-5 kg per 100 m2 1-2 gånger under hösten.
Mot gula blad på städsegröna växter: 1-2 nävar gödsel per planta 2-3 gånger om året.
Nyttiga tips:
Används på hösten till gräsmattor och till nya och existerande växter, buskar, träd m.m.
Används till gräsmattor under april-augusti om man endast vill ha minimal tillväxt. Används
mars-november till alla städsegröna växter för at motverka gula och tråkiga blad.
Gödselinformation:
Osmo Höstgödsel är en 100 % organisk NPK-gödselprodukt utvunnen ur naturliga vegetabiliska och animaliska ingredienser som fjädermjöl, mjöl av kakaoskal, tång och vinass
(utvunnet ur sockerbetor).
Innehåller inte gödsel från husdjur. Gödseln innehåller inga kemiska tillsatser. Produkten är
fingranulerad och dammfri med en svag naturlig lukt. Innehåller extra järn, magnesium och
svavel. Innehåller andra viktiga spår- och mikronäringsämnen som mangan, zink, koppar,
bor, molybden och kobolt, som bidrar till att säkerställa en sund tillväxt. Mikroorganismen
Bacillus subtilis är naturligt förekommande. Den främjar ett sunt liv i jorden och ett effektivt
utnyttjande av gödselns näringsämnen.
KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: fjädermjöl*, mjöl av kakaoskal* tång, blodmjöl* och vinass*
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering

Beställningsnr:
10 kg (11155)
Användningsperiod
JFMAMJJASOND
Innehåll:
Totalkväve (N)............................. 5 %
Varav organisk kväve (N)........ 5 %
Citratlöslig fosfor (P).................... 1 %
Vattenlösligt kalium (K).............. 10 %
Magnesium (Mg)....................... 1,8 %
Järn (Fe)..................................... 1,8 %
Svavel (S)................................. 7,4 %
Kalcium (Ca)............................. 2,2 %
Ej växtnäring:
Havsalgsextrakt.......................... 5 %
Mikroorganismer:
(Bacillus subtilis sp.) 106 sporer per
gram gödselämne
Produkten är klorfattig.
Innehåller animaliska proteiner. Håll
husdjur borta under minst 21 dagar
efter att medlet använts.

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

