
Naturlig och hållbar skötsel 
av golfbanor, arenor och parker

Osmo® ProGreen



Tång är nyckelordet i Osmos alla göd-
ningsprodukter. Tång har använts i alla 
tider som naturligt gödningsmedel i 
kustnära områden till blommor, växter 
och köksträdgårdar.

Osmo® ProGreen organiska gödnings-
medel är långtidsverkande och miljö-
vänliga
Näringsämnena finns kvar i jorden un-
der längre tid och kan tas upp av växten 
under två till tre månader, beroende på 
gödningsmedlets sammansättning. 

Näringsämnena frigörs långsamt och 
kan inte urlakas. Saltinnehållet och 
ledningsförmågan (EC-talet) är lågt. 
Osmo® gödningsmedel bränner inte 
gräset – inte ens i solsken. Det är säkert 
för växterna och för miljön att använda 
organiskt gödningsmedel.

Organisk gödning främjar mikrofloran i 
jorden, vilket förbättrar jordstrukturen. 
Rötterna blir starkare och du uppnår 
därmed en högre kvalitet. Plantan blir 
mer motståndskraftig mot stress och 
sjukdomar. Helt naturligt!

Organisk gödsel bildar humus och fulvo-
syror som säkerställer att jorden bättre 
kan ta hand om näringsämnena och att 
jordens textur generellt förbättras.

Osmo® gödningsmedel är finkorniga, 
med ett minimum av damm i embal-
lagen. Ett ytskikt bidrar till att dammet 
binds till gödselgranulatet, och an-

vändaren slipper därmed besväras av 
damm. Alla våra gödningsmedel faller 
snabbt isär vid kontakt med jord eller 
vatten.

Osmo® ProGreen gödningsmedel leve-
reras i två olika storlekar – Fine Grade 
(FG) och Normal Grade (NG). Leveranserna 
sker i säckar om 25 kg eller i Big Bags om 
800 kg.

•  Miljövänligt
•  Lång hållbarhet
•  Värmebehandlat och fritt från 

skadliga organismer
•  Gräset sveds inte
•  Ingen urlakning
•  Kan användas i solsken
•  Behöver inte vattnas efter  

applicering
•  Enkelt att sprida
•  Lukt- och dammfritt

Kort leveranstid
Osmos produktionsanläggning är myck-
et flexibel och har korta leveranstider. Vi 
kan tillverka skräddarsydda organiska 
gödningsmedel som passar alla jordför-
hållanden. Gödningsmedlet kan även 
levereras med extra tillsats av exempel-
vis tång och mikroorganismer m.m om 
särskilda förhållanden talar för detta.

Osmo® ProGreen à la carte
Täcker inte våra standardprogram dina 
behov? Kontakta oss i så fall, så får du 
veta mer om hur du kan få din alldeles 
egen gödselblandning.

Organiskt material och organiskt 
kväve (protein och aminosyra) 
omvandlas och bryts ner av mikro-
organismer. Därav stimuleras
Mikrofloran, vilket ger en bra
biologisk aktivitet i jorden och i
växtsubstratet.

Jordens ekosystem utvecklas 
bättre. Näringsämnena frigörs
långsamt i takt med nedbrytning-
en och omsättningen, vilken
påverkas av temperatur, fukt och
biologisk aktivitetsnivå.

Näringsämnena är tillgängliga 
när växten behöver dem. Osmos 
gödningsmedel är sammansatta 
av både vegetabiliska och anima-
liska källor.

LEGO, LEGO logo och LEGOLAND är varumärken som tillhör LEGO Gruppen. ®
 2012 LEGO Gruppen

     OSMO – den självklara
  leverantören av organiska
  och miljövänliga 
    gödselprodukter till
        LEGOLAND® Billund.

Osmo® ProGreen med tång – biologiskt gödningsprogram för professionell 
användning där miljön och en sund tillväxt väger tyngst

Osmo® ProGreen

Tång är hemligheten
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA



Osmo® ProGreen 
Long Lasting
7-2-7 + 2 % Mg

Organisk gödsel till gräs med Slow 
Release-effekt
Produkten består av organisk mi-
neralisk NPK-gödsel med ureafor-
maldehyd och magnesium. Speci-
algödsel för vård av gräs på arenor. 
Ger långsam tillväxt åt gräset med 
mindre avklipp, och därmed också 
ett optimalt utnyttjande av maski-
nerna. Ger tillväxt i 4-6 månader 
tack vare sitt innehåll av kväve i 
ureaform. Kvävet avges i jämn takt, 
oavsett temperatur och mikroliv i 
jorden. Med sitt innehåll av urea 
gynnar produkten tillväxten här 
och nu, samtidigt som magnesium 
bidrar till en optimal färg. 
Används 1-2 gånger om året. 
Ska inte eftervattnas.

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

Organisk gödsel till gräs med ka-
liumbrist
Organisk kaliumgödsel som bl.a. 
utvunnits ur restämnen från sock-
erbetor. Rik på naturligt kalium och 
svavel samt andra mikronärings-
ämnen. Svavelinnehållet påverkar 
inte jordens pH. Ska eftervattnas 
väl, eftersom produkten annars 
kan sveda gräset. Ett rejält innehåll 
av kalium motverkar torkstress 
och ger starkare växter som klarar 
vinterkylan bättre. Ges som kom-
plement till den vanliga gödseln 
när det krävs ett extra tillskott av 
kalium. 
Används 1-2 gånger per år, under 
vår eller höst.

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

Organisk universalgödsel till gräs, 
växter och träd
100 % organisk NPK-gödsel med 
mikroorganismer, magnesium och 
tång. Klorfattig. Universalgödseln 
ger friska och starka växter med 
motståndskraft mot slitage, sjuk-
dom och torka. Passar utmärkt som 
grundgödsel vid anläggning av 
gräsytor och vid plantering. Läm-
par sig väl för greener där endast 
minimal tillväxt önskas. Ger god 
etablering av nya växter. Produkten 
är godkänd för ekologisk odling.
Används 1-2 gånger om året. 
Ska inte vattnas ned.

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

Organisk sommargödsel till gräs
Organisk mineralisk NPK-gödsel 
med mikroorganismer, magnesium, 
järn och tång.
Klorfattig. Näringsämnena friges 
över en period på 6 till 8 veckor 
och ger en fin och långtidshållbar 
färg åt gräset tack vare magnesium 
och järn. Den väl avvägda sam-
mansättningen gör att produkten 
lämpar sig för greener, tees, och 
arenor. Innehåller både snabb- och 
långsamverkande kväve.
Används 2-3 gånger om året från 
maj till september. Ska inte vattnas 
efteråt. Innehåller 40 % organiskt 
material.

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

Organisk höstgödning till gräs
Produkten består av organisk 
NPK-gödsel med mikroorganismer, 
magnesium och tång. Klorfattig. 
Optimal vid stängning för säsongen 
och i samband med mekanisk vård 
samt luftning. Ger god övervintring 
och färg. Med organisk gödsel 
som slutgödning ger man gräset 
en bättre start den följande våren, 
samtidigt som vinterskadorna
blir färre. Ska inte vattnas ner. An-
vänds 1-2 gånger om året till gräs 
och buskar m.m. Upp till 3 måna-
ders effekt. 100 % organisk. 
Godkänd för ekologisk odling. 
Innehåller 45 % organiskt material.

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

Organisk specialgödsel till gräs,
med mosshämmande effekt
Består av organisk mineralisk NPK-
gödsel med mikroorganismer och 
magnesium. Klorfattig. Används 
både som mossborttagare och 
gödning. Den speciella samman-
sättningen och det höga kalium-
innehållet gör att enbart mossans 
rötter sveds hårt. Mossan gulnar 
efter 2 veckor och försvinner sedan. 
Optimal effekt från 12 grader. Lång-
tidsverkande och tillför jorden de 
näringsämnen som krävs för optimal 
tillväxt och färg. Ska inte eftervatt-
nas. Används 1-2 gånger om året. 
Innehåller 40 % organiskt material.

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

Organisk universalgödsel till gräs
Organisk mineralisk NPK-gödsel 
med mikroorganismer, magnesium 
och tång. Klorfattig. En organisk 
allroundgödsel för alla typer av 
gräs på golfbanor och arenor samt 
i parker. Används vid anläggning av 
gräsmattor samt vid vanlig skötsel 
av gräsmattor. Extra innehåll av 
magnesium ger en djupgrön färg åt 
gräset i flera månader. Ska inte ef-
tervattnas. Används 2-4 gånger om 
året med 6-8 veckors mellanrum. 
Innehåller 6 % urea + 6 % organiskt 
kväve som är långtidsverkande sam-
tidigt som det ger effekt här och nu. 
Innehåller 45 % organiskt material.

Osmo® ProGreen 
Växtaktivator
3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Organisk starthjälp till gräs, träd 
och buskar
100 % organisk NPK-gödsel med 
Endomykorrhiza, Tricoderma Har-
zianum och Bacillus subtilis. Dess-
utom ingår tång, humusämnen, 
magnesium och järn. Klorfattig. 
En naturlig och perfekt starthjälp 
och gödning till gräs, träd och 
buskar. Bidrar till att säkerställa 
god tillväxt, optimal etablering och 
trivsel för nya växter. Ska arbetas 
in i jorden före sådd, plantering och 
utläggning av rullgräs. 
Godkänd för ekologisk odling.

100 % 

organisk

100 % 

organisk

100 % 

organisk



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

Agent i Sverige:
Ecoturf AB
Bryggarevägen 133
178 31 Ekerö
Tel.: +46 (0)8-410 409 72
E-mail: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se

ProGreen Long Lasting ProGreen Kali Kur ProGreen Universal ProGreen Summer

SE 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

Intervall 1-2 ggr/år Vår/Höst 2-3 ggr/år 2-4 ggr/år

Näringsämnen:

Kväve (N) 7,0 % 0,7 % 7,0 % 15,0 %

Organiskt kväve 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 %

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

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

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

Tångextrakt - - 2,5 % 2,5 %

Bacillus sp./gram - - 106 sporer 106 sporer

Innehåll 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg

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

32007NG (25 kg)
32002FG (25 kg), 32002NG 
(25 kg), 32014 (800 kg)

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

ProGreen Autumn ProGreen Mossborttagare ProGreen Park & Fairway ProGreen Växaktivator

SE 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

Intervall Vår/Höst Vår och vid behov 2-3 ggr/år Vår/Höst

Näringsämnen:

Kväve (N) 5,0 % 6,0 % 12,0 % 3,0 %

Organiskt kväve 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 %

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

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

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

Tångextrakt 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Bacillus sp./gram 106 sporer 106 sporer 106 sporer 106 sporer

Innehåll 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg 25 kg/800 kg

Beställningsnr.
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

Råvarorna i Osmo® produkter är bl.a. fjädermjöl, vinass, torkad tång, mjöl av kakaoskal och mineraliska gödningsmedel.
Använd Osmo® – för bättre tillväxt!

* Om gödseln används för mossborttagning.

Gödselinformation:

www.ecoturf.sewww.emarker.dk


