
Naturlig og bæredygtig pleje 
af golfbaner, stadions og parker

Osmo® ProGreen



Tang er nøgleordet i alle Osmo® gød-
ningsprodukter. Tang har været anvendt 
igennem tiderne, som naturlig gødning 
i kystnære områder til blomster, planter 
og køkkenhaver. Tang tilfører jorden vig-
tige sporstoffer og mineraler, der sikrer 
en sund plantevækst og en sund jord. 

Osmo® organiske gødninger er langtids-
virkende og miljøvenlige
Næringsstofferne er tilgængelige for op-
tagelse i jorden over længere tid. Fra 2 
til 3 måneder afhængigt af gødningens 
sammensætning.

Næringsstofferne frigøres langsomt og 
kan ikke udvaskes. Ledningsevnen (EC) 
og saltindholdet er lavt. Osmo® gødning 
svider eller brænder ikke. Heller ikke 
i solskin. Det er sikkert for planten og 
miljøet at bruge organisk gødning.

Organisk gødning fremmer mikrofloraen 
i jorden, hvilket forbedrer jordstruk-
turen. Rodnettet bliver stærkere, og 
du opnår dermed en højere kvalitet. 
Planten bliver mere modstandsdygtig 
overfor stress, vind, vejr og sygdomme. 
Helt naturligt!

Organisk gødning danner humus og 
fulvic syrer, som bevirker, at jorden bed-
re kan holde på næringsstofferne – og at 
jordens tekstur generelt forbedres.

Osmo® gødninger er små-prillede* og 
kommer med et minimum af støv i em-
ballagen. Et coating lag sørger for at 

støvet fra produktionen bindes til gød-
ningsgranulatet. Dette sikrer brugeren 
mod støvgener. Alle gødninger falder 
hurtigt fra hinanden ved kontakt med 
jord eller vand.

* Osmo® gødninger leveres i to granu-
latstørrelser – Fine Grade (FG) og Nor-
mal Grade (NG). Leveres i sække á 25 kg 
og BigBags á 800 kg.

•  Miljøvenligt
•  Bæredygtigt
•  Lang holdbarhed
•  Varmebehandlet og fri for sygdoms-

fremkaldende organismer
•  Ingen svidning
•  Ingen udvaskning
•  Kan anvendes i solskin
•  Skal ikke vandes efter
•  Nemt at sprede
•  Er lugt- og støvfrit

Kort leveringstid
Osmo’s produktionsanlæg er meget 
fleksibelt og har kort leveringstid. Vi 
kan tilvirke skræddersyede organiske 
gødninger, der passer til særlige jord-
bundsforhold. Ligeledes kan gødnin-
gerne leveres med ekstra tilsætning af 
tang, mikroorganismer m.m., hvis der er 
særlige forhold, der taler herfor.

Osmo® ProGreen a la carte 
Dækker vores standardprogram ikke dit 
behov? Så kontakt os og hør mere om, 
hvordan du kan få lavet din helt egen 
gødningssammensætning.

Organisk materiale og organisk 
kvælstof (protein og aminosyrer) 
omsættes og nedbrydes af mikroor-
ganismer. Derved stimuleres mikro-
floraen og giver en god biologisk 
aktivitet i jorden eller vækstsub-
stratet. 

Jordens økosystem udvikles bedre. 
Næringsstofferne frigøres ikke på 
én gang, men frigøres langsomt i 
takt med nedbrydningen eller om-
sætningen, som påvirkes af tempe-
ratur, fugtighed og det biologiske 
aktivitetsniveau. 

Næringsstofferne er tilgængelige 
for planten, når planten har brug 
for det. Osmo® gødninger er sam-
mensat af både vegetabilske og 
animalske kilder.

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi

Osmo® ProGreen med tang – biologisk gødningsprogram til professionelt 
brug, hvor hensyn til sund plantevækst og miljø vejer tungest

Osmo® ProGreen

Tang er hemmeligheden
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Osmo® ProGreen 
Long Lasting
7-2-7 + 2 % Mg

Organisk gødning til græs med 
Slow Release-effekt
Sammensat organisk mineralsk 
NPK-gødning med ureaformaldehyd 
og magnesium. Organisk special 
gødning til pleje af arealer med 
sportsgræs. Giver langsom tilvækst 
til græsset og mindre afklip og 
heraf optimal udnyttelse af maskiner. 
Giver tilvækst i op til 4-6 måneder 
pga. indholdet af ureaform kvælstof.  
Kvælstoffet afgives jævnt og ensar-
tet uanset temperatur og jordens 
mikroliv. Indeholder også urea for 
vækst her og nu samt magnesium 
for optimal farve. Anvendes 1-2 
gange årligt. Skal ikke vandes efter.

Osmo® ProGreen 
Kali Kur
0-0-27 + 8 % S

Organisk gødning til græs med kali 
mangel
Organisk kali-gødning, som bl.a. er 
udvundet af reststoffer fra sukker-
roer. Rig på naturligt kali, svovl og 
andre mikronæringsstoffer. Svovl-
indholdet påvirker ikke jordens 
pH. Skal vandes godt efter, da det 
ellers kan svide græsset. Godt ind-
hold af kali modvirker tørkestress 
og giver stærkere planter, som kan 
bedre kan tåle vinterens kulde. 
Gives som supplement til den nor-
male udbringning af gødning, når 
ekstra kali er påkrævet. Anvendes 
1-2 gange årligt forår eller efterår.

Osmo® ProGreen 
Universal 
7-1-7 + 2 % Mg

Organisk universalgødning til 
græs, planter og træer
Sammensat 100 % organisk NPK-
gødning med mikroorganismer, 
magnesium og tang. Klorfattig. 
Brug Universal-gødning og få sun-
de og stærke planter, der har mod-
standskraft overfor slitage, sygdom 
og tørke. Anvendes 1-2 gange år-
ligt. Skal ikke vandes ned. Velegnet 
som grundgødning ved anlæggelse 
af græsarealer, og når der plantes. 
Velegnet til greens, hvor kun mini-
mal tilvækst ønskes. Giver en god 
etablering af nye planter. Godkendt 
til økologisk dyrkning.

Osmo® ProGreen 
Summer 
15-1-7 + 1,2 % Mg + 0,9 % Fe

Organisk sommergødning til græs
Sammensat organisk mineralsk 
NPK-gødning med mikroorganis-
mer, magnesium, jern og tang. 
Klorfattig. Næringsstofferne frigi-
ves over en 6-8 ugers periode og 
giver en god langtidsholdbar farve 
til græsset grundet det tilsatte 
magnesium og jern. Den afbalan-
cerede sammensætning gør pro-
duktet velegnet til greens, tees, og 
stadions. Indeholder både hurtigt 
og langsomt virkende kvælstof. 
Anvendes 2-3 gange årligt fra maj 
til september. Skal ikke vandes 
efter. Indeholder 40 % organisk 
materiale.

Osmo® ProGreen 
Autumn 
5-1-10 + 2 % Mg

Organisk efterårsgødning til græs
Sammensat organisk NPK-gødning 
med mikroorganismer, magnesium 
og tang. Klorfattig. Optimal at an-
vende, når man lukker ned for sæ-
sonen og ifm. mekanisk pleje samt 
luftning. Giver god overvintring og 
farve. Anvendes gødningen som 
slutgødning, opnås bedre start på 
græsset efterfølgende forår med 
færre vinterskader. Skal ikke van-
des ned. Anvendes 1-2 gange årligt 
til græs, buske m.m. Op til 3 mdrs. 
effekt. 100 % organisk. Godkendt 
til økologisk dyrkning.  Indeholder 
45 % organisk materiale.

Osmo® ProGreen 
Mosfjerner
6-1-17 + 2 % Mg

Organisk specialgødning til græs 
med moshæmmende virkning 
Sammensat organisk mineralsk 
NPK-gødning med mikroorganismer 
og magnesium. Klorfattig. Anven-
des både som mosfjerner og gød-
ning. Den særlige sammensætning 
og det høje kali-indhold gør, at det 
kun er mossets rødder, der svides. 
Efter ca. 2 uger bliver mosset gult 
og forsvinder. Optimal virkning 
fra 12 grader. Langtidsvirkende og 
tilfører jorden de nødvendige næ-
ringsstoffer for optimal vækst og 
farve. Skal ikke vandes efter. An-
vendes 1-2 gange årligt til græs. In-
deholder 40 % organisk materiale.

Osmo® ProGreen 
Park & Fairway 
12-2-4 + 2 % Mg

Organisk universalgødning til græs 
Sammensat organisk mineralsk 
NPK-gødning med mikroorganismer, 
magnesium og tang. Klorfattig. En 
allround organisk baseret gødning 
til enhver græstype på golfbaner, 
stadions og parker. Til anlægning 
af græsplæner samt almindelig 
plænepleje. Det ekstra magnesium 
giver græsset en dybgrøn farve i 
månedsvis. Skal ikke vandes efter. 
Anvendes 2-4 gange årligt med 
6-8 ugers mellemrum. Indeholder 
6 % urea + 6 % organisk kvælstof 
for her og nu effekt samt langtids 
virkning. Indeholder 45 % organisk 
materiale.

Osmo® ProGreen 
Plante Aktivator 
3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Organisk plantestarter til græs, 
træer og buske
Sammensat 100 % organisk NPK-
gødning med Endo mykorrhiza, 
Tricoderma harzianum og Bacillus 
subtilis. Derudover tang, humus-
stoffer, magnesium og jern. Klorfat-
tig. En naturlig og perfekt start-
hjælp og gødning til græs, træer 
og buske. Er med til at sikre god 
vækst, optimal etablering og trivsel 
for nye planter. Skal indarbejdes i 
jorden inden, der sås, plantes eller 
udlægges rullegræs. Godkendt til 
økologisk dyrkning.



Distribution og forhandling:
E. Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
DK-6330 Padborg
Tlf. +45 74 67 08 08
info@emarker.dk
www.emarker.dk

ProGreen Long Lasting ProGreen Kali Kur ProGreen Universal ProGreen Summer

DK deklaration 7-2-7 + 2 % Mg 0-0-27 + 8 % S 7-1-7 + 2 % Mg 15-1-7 + 2 % Mg + 0,9 % Fe

Dosering 5-10 kg/100 m2 3-5 kg/100 m2 3-5 kg/100 m2 2,5-3,5 kg/100 m2

Interval 1-2 gange/år Forår/efterår 2-3 gange/år 2-4 gange/år

Næringsstoffer:

Kvælstof (N) 7,0 % 0,7 % 7,0 % 15,0 %

Organisk kvælstof 5,0 % - 7,0 % 6,0 %

Urea - - - 9,0 %

Fosfor (P) 1,7 % 0,2 % 1,0 % 1,3 %

Kalium (K) 7,0 % 27,0 % 7,0 % 6,6 %

Calcium (Ca) 3,4 % 1,7 % 2,1 % -

Magnesium (Mg) 1,8 % 0,1 % 1,8 % 2,0 %

Svovl (S) 0,2 % 8,0 % 4,2 % -

Tangekstrakt - - 2,5 % 2,5 %

Bacillus sp./gram - - 106 kim 106 kim

Indhold 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg

Bestillingsnr.
32006FG (25 kg), 32006NG 
(25 kg), 32012NG P (800 kg)

32007FG (25 kg),  
32007NG (25 kg)

32002FG (25 kg), 32002NG 
(25 kg), 32014 (800 kg)

32017FG (25 kg),  
32017NG (25 kg)

ProGreen Autumn ProGreen Mosfjerner ProGreen Park & Fairway ProGreen Plante Aktivator

DK deklaration 5-1-10 + 2 % Mg 6-1-17 + 2 % Mg 12-2-4 + 2 % Mg 3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Dosering 2,5-3,5 kg/100 m2 15 kg/100 m2* 2,5-3,5 kg/100 m2 5-10 kg/100 m2

Interval Forår/efterår Forår og efter behov 2-3 gange/år Forår/efterår

Næringsstoffer:

Kvælstof (N) 5,0 % 6,0 % 12,0 % 3,0 %

Organisk kvælstof 5,0 % 3,0 % 6,0 % 3,0 %

Urea - 3,0 % 6,0 % -

Fosfor (P) 1,0 % 1,0 % 2,2 % 1,0 %

Kalium (K) 10,0 % 17,0 % 4,2 % 1,0 %

Calcium (Ca) 2,4 % 1,6 % 3,1 % 6,6 %

Magnesium (Mg) 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 %

Svovl (S) 6,0 % 0,2 % 0,2 % -

Tangekstrakt 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Bacillus sp./gram 106 kim 106 kim 106 kim 106 kim

Indhold 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg

Bestillingsnr.
32001FG (25 kg), 32001NG 
(25 kg), 32016NG P (800 kg)

32003FG (25 kg), 32003NG 
(25 kg), 32013NG P (800 kg)

32005FG (25 kg), 32005NG 
(25 kg), 32015NG P (800 kg)

32018NG (25kg)

Osmo® ProGreen

Råvarerne, der indgår i Osmo® produkterne, er bl.a. fjermel, vinasse, tørret tang, mel af kakaoskaller og mineralsk gødning.  
Brug Osmo®, når der skal lidt mere vækst til!

* Når gødningen anvendes som mosfjerner.

Gødningsinformation:

www.emarker.dk


