Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Osmo® Kogödsel (torkad)
100% organiskt jordförbättringsmedel
Produktinformation:
Osmo Torkade Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel – det perfekta alternativet till färsk stallgödsel.
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Osmos torkade kogödsel ökar innehållet av humus i jorden, berikar den med organiskt material och förbättrar strukturen. Osmos torkade kogödsel dammar inte och löser snabbt upp
sig i jorden.
Det bästa resultatet får man om den torkade kogödseln blandas i jorden före sådd och plantering. Osmos torkade kogödsel kan användas överallt i trädgården, t.ex. vid anläggning av
gräsmattor och i prydnads- och köksträdgårdar.
Användning:
I första hand vid anläggning av:
•
•
•
•
•

Gräsmattor: 250 gram/m2
Frukt- och örtträdgårdar: 500 gram/m2
Jordgubbsodlingar (och odling av andra bär): 500 gram/m2
Buskar och häckar: 250 gram/m2
Rosen- och perennrabatter: 250 gram/m2

Beställningsnr:
10 kg (11127)

och vid:
• Förberedelse av blomjord 150 gram/m3.
T i p s : En handfull gödsel = +/-50 gram
Nyttiga tips:
Använd Osmo Kogödsel som jordförbättringsmedel tillsammans med en handfull Bio Rosengödsel, så kan du vara säker på att dina rosor blommar vackert.
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Innehåll:
Granulerad torkad kogödsel.

Vid plantering av rosor tillförs OSMOs torkade kogödsel i planteringshålet. Detta ökar innehållet av humus i jorden – vilket är precis vad rosor behöver!
Kom ihåg att gödsla rosen med OSMO Bio Rosengödsel efter planteringen. Så kan du vara
säker på att få praktfulla rosor.
Gödselinformation:
Granulerad torkad kogödsel. Organiskt material: 100 %.

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

