Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Osmo® Bio Surjordsgödsel 6-2-5 + 1 % Mg
Organisk gödsel med magnesium, järn, svavel och tång
Produktinformation:
Osmo Surjordsgödsel är en fingranulerad organisk specialgödsel för växter som kräver lågt
pH-värde i jorden, som t.ex. ljung, azalea, rhododendron och hortensia. Produkten är berikad
med magnesium, järn och svavel, vilket garanterar livskraftiga, friska och rikblommande
surjordsväxter. Dessutom är tång tillsatt.
Magnesium ger blommor med intensiva och vackra färger. Järn ger vackra gröna blad. Svavel
verkar försurande och bidrar till optimal jordmån för surjordsväxter.
Tång har i alla tider använts som naturligt gödselmedel i kustområdena till växter, blommor
och köksträdgårdar. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en
sund tillväxt och bra jord.
Osmo Surjordsgödsel garanterar att jorden får rätt pH-värde, så att växterna trivs optimalt.
Produkten är miljövänlig och skonsam mot växter och natur (bränner inte). Har långtidsverkande effekt.
Användning:
Vid plantering:
• 5 gram Osmo Surjordsgödsel per liter planteringsjord (till surjordsbädd)
Efter plantering:
• 100 gram/m2 surjordsgödsel blandas i jorden (var tredje månad)
Surjordsväxter i krukor:
• 5 gram/liter planteringsjord (surjord), var tredje månad.

Beställningsnr:
5 kg (10816)
10 kg (11567)
Användningsperiod
JFMAMJJASOND

Tips: En handfull gödsel = +/-50 gram
Bra tips:
Man ska aldrig kalka surjordsväxter. Kalken höjer jordens pH-värde. Den här typen av växter
kräver jord med lågt pH-värde för att trivas och växa optimalt.
Använd organisk gödsel om du vill öka innehållet av mull och mikroorganismer o.s.v. i jorden.
Med organisk gödsel får man en bra, porös och humusrik jordmån med friska och livskraftiga
växter som är motståndskraftiga mot stress, torka och sjukdom. Näringsämnena i organisk
gödsel lakas inte ur. Därför har organisk gödsel alltid långtidsverkande effekt.
Gödselinformation:
Osmo Surjordsgödsel 6-2-5 (+ 1 Mg) är ett sammansatt organiskt/mineralhaltigt NPK-gödselmedel med magnesium, järn och svavel samt tång. Näringsämnena utvinns från mild och
råfosfat, fjädermjöl, torkat tång, mjöl av kakaoskal, blodmjöl och restprodukter från betor
(vinass). Nedan anges garanterat lägsta innehåll av näringsämnen.

Indhold:
Total kvælstof (N)....................
Heraf:
Organisk kvælstof (N).............
Vandopløseligt kvælstof (N)....
(Amid kvælstof/urea)
Citratopløseligt fosfor (P).........
Vandopløseligt kalium (K).......
Total svovl (S)..........................
Total magnesium (Mg).............
Total jern (Fe)..........................
Ikke-plantenæring:
Tang........................................

6,0 %
3,0 %
3,0 %
1,7 %
4,9 %
5,0 %
1,2 %
0,5 %
5,0 %

Produktet er klorfattigt.

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

