
PRODU KTK ATALOG 2018

Organisk og miljø-
rigtig havepleje
• Biologisk og organisk gødning

• Plantestarter med Mykorrhiza

 og bakterier

• Flydende gødning med tang

• Jord- og barkprodukter



Osmo® tilbyder en komplet serie af miljøven-
lige og helt naturlige haveplejeprodukter, der 
er produceret CO2-neutralt og bæredygtigt. 
Osmo® er godt for miljøet, godt for have-
ejerne og godt for dit salg!

• Biologisk og organisk gødning
• Mykorrhiza plantestarter med bakterier
• Flydende gødning med tang
• Jord- og barkprodukter

Besøg www.osmo.dk eller ring til os på 
tlf. 74 67 08 08 og hør mere om, hvad Osmo® 
kan gøre for dig og dine kunder!

Organisk og miljørigtig 
havepleje
– godt for vores natur, godt for din økonomi!

Titusindvis af mennesker besøger årligt forlystelsespar-
ken LEGOLAND® Billund, og det er parkens helt klare 
målsætning, at de skal have en god oplevelse. Ikke 
alene hvad angår de mange forlystelser, men bestemt 
også hvad selve parken angår. 

Parkens udseende, oplevelsesværdi, stemning og natur 
skal spille sammen med forlystelserne i en helhed. 
Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan naturen har det i 
parken, og hvordan den behandles.

- Det er et spørgsmål om etik overfor vores gæster, og vi 
vil gerne vise en natur, der trives uden kemiske hjælpe-
midler. Vi kunne ikke drømme om at gå og sprøjte blandt 
gæsterne i åbningstiden, så alene af den grund er det 
nødvendigt at tænke anderledes og miljøvenligt, siger 
Landscape Manager hos LEGOLAND® Billund, Jesper 
Gadeberg. - Derfor bruger vi Osmo®-produkter.

Osmo® er LEGOLAND® 
Billunds foretrukne leve-
randør af organiske og 
miljøvenlige gødnings-
produkter

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi
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Miljøvenlig, organisk plænegødning med 
magnesium
Organisk-mineralsk gødning velegnet til 
enhver plænetype. Har et højt indhold af 
magnesium, der giver dybgrøn farve. 
Er sammensat af hurtigt- og langsomtvirken-
de kvælstof med direkte og synligt resultat til 
følge. Gødningen beriger rodzonen med orga-
nisk stof, forbedrer jordbundens økologiske 
balance samt sikrer jævn og ensartet vækst.  
Kontinuerlig brug af organisk gødning sikrer 
sundt og stærkt græs.

Dosering: 
3 kg/100 m2, 2-3 gange årligt
Form: Fingranuleret

100 % organisk gødning med magnesium og 
tang, klorfattig
– godkendt til økologisk dyrkning
Osmo Bio Buksbom Gødning er en 100 % 
naturlig gødning til buksbom samt stedse-
grønne hække, træer og buske. Er især vel-
egnet til buksbom i krukker. Modvirker triste 
og gule blade på alle stedsegrønne planter. 
Skånsom og langtidsvirkende.

Dosering v/plantning i haven: 
50-100 g/m2 iblandes plantejorden før 
tilplantning
Dosering v/plantning i potter/krukker: 
5-10 g/liter pottemuld før tilplantning
Form: Fingranuleret

100 % organisk gødning med 
magnesium og tang
– godkendt til økologisk dyrkning
Osmo Bio Rosengødning er et 100 % naturligt 
gødningsstof specielt udviklet til roser, og 
som kan anvendes til alle sorter. 
Indeholder 2 % magnesium og 5 % tangeks-
trakt, der giver garanti for stærke planter og 
blomster i intense farver, samt tilfører jorden 
vigtige sporstoffer og mineraler. Produktet 
er miljøvenligt og skånsomt over for roser og 
natur.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 2-3 gange årligt
Form: Fingranuleret

Miljøvenlig, organisk plænegødning tilsat 
komposterende bakterier
Osmo Vertigazon er langtidsvirkende. Plænen 
får tilført de nødvendige næringsstoffer for op-
timal vækst, farve og sundhed. Eksisterende 
mosvækst bremses. Overflødiggør vertikal-
skæring og giver ikke misfarvning af fliser, 
beton eller terrasser. Komposterende bakterier 
sikrer, at filtlaget og det døde mos i græsplæ-
nen effektivt omsættes til humus og næring. 
Det høje Kali-indhold gør, at mossets rødder 
svides, og efter 2-3 uger forsvinder mosset.

Dosering: 
15 kg/100 m2, 2 gange årligt, min. 12° C
Form: Fingranuleret

Organisk gødning med magnesium, jern, 
svovl og tang
Osmo Organisk Surbundsgødning er en fing-
ranuleret specialgødning til surbundsbede. 
Med magnesium, jern og svovl, der giver 
stærke, sunde og rigt blomstrende surbunds-
planter. Tilsat tangekstrakt. 
Denne gødning sikrer den rette surhedsgrad, 
så planterne trives optimalt. 
Produktet er miljøvenligt, skånsomt overfor 
planter og natur (svider ikke). Langtidsvir-
kende effekt.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 2-3 gange årligt
Form: Fingranuleret

100 % organisk havegødning med 
magnesium og tang
– godkendt til økologisk dyrkning
Osmo Bio Universal Havegødning er sam-
mensat af udvalgte, nyttige og naturlige 
grundstoffer. Produktet er beriget med 
tangekstrakt og magnesium. 
Havegødningen forbedrer jordens mikrobio-
logi samt forøger jordens humusindhold. 
En rigtig god allround, organisk gødning til 
grøntsager, blomster, stauder, frugttræer, 
buske, plæner mv. Til friland og drivhus.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 2-3 gange årligt
Form: Fingranuleret

100 % organisk gødning med magnesium, 
jern og tang samt mikroorganismer 
– godkendt til økologisk dyrkning 
Langsomtvirkende efterårsgødning til græs-
plænen og prydhaven. Tilfører plænen de 
nødvendige næringsstoffer for at holde den i 
topform fra efterår til forår. Har op til 3 mdrs. 
effekt. Modvirker dannelse af mos og sikrer 
en dybgrøn plæne hele vinteren. Fremmer et 
sundt mikroliv og en god jordstruktur. 
Bruges som plæner og til nye såvel som eksi-
sterende beplantninger i haven i efteråret.

Dosering – plæner, træer og buske: 
5 kg/100 m2

Form: Fingranuleret

Bestillingsnr.: 5 kg (11650), 10 kg (11111), 20 kg (11110)

Bestillingsnr.: 5 kg (11649)Bestillingsnr.: 2 kg (10814DIS-10814R), 5 kg (10815), 10 kg (11563)

Bestillingsnr.: 10 kg (11109), 20 kg (11108)Bestillingsnr.: 2 kg (10817DIS-10817R), 5 kg (10816), 10 kg (11567)

Bestillingsnr.: 5 kg (11651), 10 kg (11105), 20 kg (11124)Bestillingsnr.: 10 kg (11155)

Osmo® Organisk Universal Plænegødning
12-2-4 + 2 % Mg

Osmo® Bio Buksbom Gødning 
7-2-5 + 2 % Mg

Osmo® Bio Rosengødning
6-2-8 + 2 % Mg

Osmo® Vertigazon Mosfjerner og Plænegødning
6-1-17 + 2 % Mg

Osmo® Organisk Surbundsgødning
6-2-5 + 1 % Mg

Osmo® Bio Universal Havegødning
6-2-6 + 2 % Mg

Osmo® Bio Efterårsgødning
5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe

Gødningsprodukter
Granulat

Til græsplæner og 
større haver
Emballagen er miljøvenligt plastmateriale, 
der tåler temperaturudsving. 
Produkterne kan fint udstilles i den uden-
dørs, overdækkede del af havecenteret.

2 kg sække:   70 sække pr. 1/4 palle
5 kg sække:   70 sække pr. 1/2 palle
10 kg sække:  60 sække pr. palle
20 kg sække:  39 sække pr. palle

Besøg: osmo.dkOrganisk og miljørigtig havepleje

100 % 

organisk 100 % 

organisk 100 % 

organisk100 % 

organisk

Organisk
Organisk

Organisk



76 Besøg: osmo.dkOrganisk og miljørigtig havepleje

Praktisk og hånd-
venlig emballage
Osmos miljøvenlige gødningsprodukter fås 
også i praktiske og håndvenlige emballager, 
hvor mængden passer til fx mindre haver, 
bede, terrasser og drivhuse.

600 g bøtte:  18 stk. pr. karton
1,5 kg karton:  6 stk. pr. karton

Gødningsprodukter
Granulat

100 % organisk gødning med 
magnesium, jern og tang
– godkendt til økologisk dyrkning
Et 100% naturligt gødningsstof til gødskning 
af buksbom og andre stedsegrønne planter i 
bede eller potter.
Skånsom og langtidsvirkende gødning beri-
get med ekstra jern, magnesium og tang.
Gennem berigelsen af naturlige sporstoffer, 
sørger Osmo Bio Stedsegrøn Gødning for en 
sund vækst og en dybgrøn farve i buksbom 
og stedsegrønne planter.

Dosering: 
1 kg/10 m2

Form: Fingranuleret

Intense blå blomster
Specialprodukt baseret på Kali Alun (Alumi-
niumkaliumsulfat), som tilfører og vedlige-
holder den blå farve i Hortensia (Hydrangea). 
Den blå farve i blomsten kræver frit alumi-
nium i jorden, hvilket findes i Kali Alun. 

Kombineret med Osmo Organisk Surbunds-
gødning, er Hortensiaen sikret den ideelle 
start og de intense blå blomster.

Dosering: 
Afhængig af plantens størrelse samt om det 
opløses i vand eller strøs på havejord/i potte
(se venligst emballagen).
Form: Fingranuleret

Bestillingsnr.: 1,5 kg (11274)

Bestillingsnr.: 600 g (11133)

Osmo® Bio Stedsegrøn Gødning
7-2-5 + 2 % Mg

Osmo® Hortensia Blåkur
med granulat af Kali Alun

100 % 

organisk
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Flydende gødning 
med tang
Osmos flydende NPK-gødning er tilsat et af 
naturens egne vitaminer – nemlig tang! 
Tang anvendes som en naturlig biostimulans 
for optimal trivsel og sundhed. Produktet er 
hurtigtvirkende og meget koncentreret. 
1 liter gødning rækker til 200 liter vand.

1 l flaske:  15 flasker pr. karton

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-gødning 7-2-5 med tang og 
ekstra jern sørger for høj kvalitet og flot 
grøn farve til dine citrusplanter (citroner, 
klementiner, kumquat, appelsiner). Giver god 
udvikling af frugter. Hurtigtvirkende. 
Tilsat 2,5 % tangekstrakt med naturlige 
sporstoffer og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
Marts-oktober
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Gødning med tang og ekstra jern 
Flydende NPK-gødning 8-2-5 til buksbom og 
andre stedsegrønne planter i krukker eller 
på friland. Tilsat ekstra jern for optimal farve 
hele året. Hurtigtvirkende. Tilsat 2,5 % tang-
ekstrakt med naturlige sporstoffer og minera-
ler. Modvirker gule spidser på bladene.

Dosering: 
Som bladgødning: 2,5 ml/1 l vand. 1 hæt-
tefuld (20 ml) til 8 l vand. 
Som jordgødning: 5 ml/1 l vand. 1 hættefuld 
(20 ml) til 4 l vand.
Anvendelsesperiode:
Marts-oktober
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-gødning 8-2-6 er tilpasset 
dyrkning af frugt og grønsager i drivhuse i 
jord eller i plantesække. Velegnet til paprika, 
peber, tomat, agurk, salat, radise m.m. Tilsat 
2,5 % tangekstrakt med naturlige sporstoffer 
og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
Marts-august
1-2 gange ugentlig indtil høst.

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-gødning 5-2-5 med ekstra jern 
til orkidéer. Hurtigtvirkende. 
Tilsat 2,5 % tangekstrakt med naturlige 
sporstoffer og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
Marts-oktober
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-tomatgødning 6-2-6 er tilpas-
set dyrkning af tomater og øvrige frugtdan-
nende grønsager, fx auberginer og peber i 
drivhus og udendørs. Tilsat 2,5 % tangeks-
trakt med naturlige sporstoffer og mineraler. 
Skånsom for planten, økonomisk.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
Marts-august
1 gang/uge efter at første klase er dannet. 
2 gange/uge ifm. brug af plantesække.

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-gødning 5-2-6 med ekstra jern 
til hortensia. Hurtigtvirkende. Giver kraftig 
vækst og blomstring samt planter med et 
sundt og stærkt rodnet. 
Tilsat 2,5 % tangekstrakt med naturlige 
sporstoffer og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
April-oktober
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Gødning med tang 
– godkendt til økologisk dyrkning
Flydende 100 % organisk gødning 3-0-5 til 
økologisk dyrkning i drivhus/køkkenhave. 
Sørger for bæredygtig vækst, stimulerer 
jordens mikroflora, giver sunde og stærke 
planter helt naturligt. Tilsat 10 % tangekstrakt 
med naturlige sporstoffer og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
April-oktober
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Gødning med tang og ekstra jern
Flydende NPK-gødning 7-2-6 med makro- og 
mikronæringsstoffer til terrasseplanter. Fx 
krukker, altankasser og ampler. Giver kraftig 
vækst og blomstring med et sundt og stærkt 
rodnet. Hurtigtvirkende. 
Tilsat 2,5 % tangekstrakt med naturlige 
sporstoffer og mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vand. 
1 hættefuld (20 ml) til 4 liter vand. 

Anvendelsesperiode:
April-september
2 gange/md. i vækstsæsonen.

Bestillingsnr.: 1 liter (11150)Bestillingsnr.: 1 liter (11698)

Bestillingsnr.: 1 liter (11152)Bestillingsnr.: 1 liter (11163)

Bestillingsnr.: 1 liter (11151)Bestillingsnr.: 1 liter (11699)

Bestillingsnr.: 1 liter (11114)Bestillingsnr.: 1 liter (11701)

Osmo® Citrusgødning 
7-2-5

Osmo® Buksbomgødning 
8-2-5

Osmo® Drivhusgødning
8-2-6

Osmo® Orkidégødning
5-2-5

Osmo® Tomatgødning
6-2-6

Osmo® Hortensiagødning 
5-2-6

Osmo® Biologisk Universalgødning
3-0-5

Osmo® Krukkegødning 
7-2-6

Gødningsprodukter
Flydende

100 % 

organisk
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Gødning m/Mykorrhiza og tørret kogødning
Forbedring af jordens mikroflora

100 % organisk jordforbedringsmiddel
Osmo Tørret Kogødning er et 100 % naturligt 
jordbundsforbedrende middel – det ideelle 
alternativ til frisk staldgødning. Osmo Tørret 
Kogødning forhøjer jordens humusindhold, 
beriger jorden med organisk materiale og 
forbedrer strukturen. Det bedste resultat 
opnås, hvis den tørrede kogødning tilføres 
jorden inden såning og tilplantning. Kan bru-
ges allround i haven. Både ved anlæggelse af 
græsplæner, pryd- og køkkenhaver.

Dosering: 
25 kg/100 m2

Form: Fingranuleret

100 % organisk gødning med tang, Mykor-
rhiza og bakterier
– godkendt til økologisk dyrkning
En naturlig og perfekt starthjælp og gødning 
til alle planter i haven samt til såning af græs. 
Også velegnet til krukker med fx krydderur-
ter. I køkkenhaven/drivhuset inden der sås/
plantes. Fordele: Hurtig vækst, stærkere og 
flottere planter, bedre optagelse af vand og 
næringsstoffer. Kan benyttes til både nye og 
gamle planter.

Dosering: 
5-10 kg/100 m2

50-100 gram/plante
Form: Fingranuleret

Bestillingsnr.: 10 kg (11127)Bestillingsnr.: 700 g (11157), 5 kg (11158)

Osmo® Tørret Kogødning
100 % naturligt

Osmo® Biologisk Planteaktivator 
3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Biologisk plantestarter 
og jordforbedring
Osmos biologiske plantestarter med tang, 
Mykorrhiza og bakterier sikrer planterne god 
optagelse af næringsstofferne og forbedrer 
mikrofloraen. Osmo Tørret Kogødning er et  
100 % naturligt jordforbedringsmiddel til 
økologisk dyrkning.
700 g bøtte:  20 stk. pr. karton
5 kg sække:  70 sække pr. palle
10 kg sække:  60 sække pr. palle

100 % 

organisk 100 % 

organisk
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Pyntebark
Flis 

Til blomsterpotter, krukker og altankasser
Småspånet pinjebark (Pinus Maritima), 
10-20 mm. Den smukke rødbrune farve 
holder længe. Fortrinslig som dekoration i 
blomsterpotter, krukker og altankasser.

1 sæk á 70 liter rækker til:
1,4 m2 i et 5 cm tykt lag
1,0 m2 i et 7 cm tykt lag
0,7 m2 i et 10 cm tykt lag

Størrelse: 
10-20 mm, småspånet
Antal: 39 sække pr. palle

Allround jordblanding inden- og udendørs
Osmo Universal Plantejord (Premium) er en 
allround jordblanding til krukker og stueplan-
ter inden- og udendørs. Klar til brug ved til- 
eller omplantning og deling af stueplanter.  
1 og 2-årige planter i krukker, potter og 
blomsterkummer. 
Plantejorden opfylder de højeste krav og er 
sammensat af udvalgte sphagnumtyper. Be-
riget med ekstra kalk, Osmos egen organiske 
gødning samt mineralsk startgødning får 
planterne de allerbedste forhold.

Dosering: 
Klar til brug
Antal: 60 sække pr. palle

Til havestier, kanter og udendørs 
blomsterkrukker
Mellemstore spåner af pinjebark (Pinus Mari-
tima), 20-40 mm. Den smukke rødbrune farve 
holder længe. Fortrinlig til brug på havestier, 
kanter og i udendørs krukker.

1 sæk á 70 liter rækker til:
1,4 m2 i et 5 cm tykt lag
1,0 m2 i et 7 cm tykt lag
0,7 m2 i et 10 cm tykt lag

Størrelse: 
20-40 mm, mellemstore spåner
Antal: 39 sække pr. palle

Specialjord med god, vandholdende evne
Osmo Citrusjord (Premium) – specialjord til 
citrus- og middelhavsplanter er en afbalan-
ceret, let pottemuld. Tørveblandingen er af 
høj kvalitet med god vandholdende evne og 
forsyner planten med vand efter behov.

Osmo Citrusjord er velegnet til citroner, 
klementiner, kumquat, appelsiner m.m. Med 
dens rige næring er den en garanti for fine og 
sunde frugter.

Dosering: 
Klar til brug
Antal: 96 sække pr. palle

Til blomsterpotter og krukker
Helt finspånet pinjebark (Pinus Maritima), 
kun 7-15 mm. Den smukke rødbrune farve 
holder længe. Fortrinlig som dekoration i 
blomsterpotter og krukker.

1 sæk á 70 liter rækker til:
1,4 m2 i et 5 cm tykt lag
1,0 m2 i et 7 cm tykt lag
0,7 m2 i et 10 cm tykt lag

Størrelse: 7-15 mm, finspånet
Antal: 39 sække pr. palle

Opfylder de højeste krav til sund plantejord
Osmo Rosenjord (Premium) er klar til brug 
og beregnet til udendørs brug, når man 
planter eller omplanter roser. Produktet er 
også velegnet til andre blomstrende planter, 
hækplanter m.m. 
Osmo Rosenjord opfylder de højeste krav til 
en sund plantejord og er sammensat af vær-
difulde sphagnumtyper, kompost, kogødning, 
organisk gødning og gavnlige mikroorganis-
mer. Giver alle rosentyper en perfekt start på 
livet i haven.

Dosering: 
Klar til brug
Antal: 60 sække pr. palle

Til krukker, potter, blomsterkasser og 
ampler
Osmo Krukkejord (Premium) med fugtbeva-
rende TerraCottem® er en brugsklar, allround 
blanding, som anvendes ved til- eller om-
plantning, deling af stueplanter samt til 1 og 
2-årige planter. Specielt velegnet til krukker, 
potter, blomsterkasser og ampler.

Krukkejorden indeholder vandabsorberende 
polymerkrystaller, som giver en vandbespa-
relse på ca. 50 %.

Dosering: 
Klar til brug
Antal: 60 sække pr. palle

Bestillingsnr.: 70 liter ( 10687P) Bestillingsnr.: 40 liter (11792P)Bestillingsnr.: 70 liter (10688P) Bestillingsnr.: 20 liter (11647P)

Bestillingsnr.: 70 liter (10686P) Bestillingsnr.: 40 liter (11129P)Bestillingsnr.: 40 liter (11791P)

Osmo® Dekorativ Pinjebark
10-20 mm

Osmo® Universal Plantejord 
tilsat organisk gødning

Osmo® Dekorativ Pinjebark
20-40 mm

Osmo® Citrusjord 
med lava

Osmo® Dekorativ Pinjebark
7-15 mm

Osmo® Rosenjord tilsat gavnlige 
mikroorganismer, kogødning og ler

Osmo® Krukkejord
med fugtbevarende TerraCottem®Dekorativ pinjebark 

og jord, rig på næring
Osmos pinjebark har en smuk rødbrun farve 
og fås fra finspånet til mellemstore spåner. 
Osmo jord er rig på naturlig næring og er fugt-
bevarende, hvilket giver vandbesparelser.

20 l sække:  96 sække pr. palle
40 l sække:  60 sække pr. palle
70 l sække:  39 sække pr. palle

Plantejord
Spagnum/kompost

Blomsterjord – klar til brug
Osmo Allround Blomsterjord (Basic) er bereg-
net til brug indendørs, i haver, på terrasser 
og altaner, og er også velegnet til dyrkning 
af frugt og grønsager. Produktet er sammen-
sat af mørk og lys sphagnum, kompost og 
gødning.  

For at opnå optimal vækst og blomstring er 
der tilsat en særlig NPK gødning med spor-
stoffer. Det sikrer, at planterne får tilstrække-
ligt med næring i de første otte uger.

Dosering: 
Klar til brug
Antal: 60 sække pr. palle

Bestillingsnr.: 40 liter (11775P)

Osmo® Allround Blomsterjord  
til indendørs og udendørs brug



Bliv Osmo®-ambassadør
Som gartner og medarbejder i et havecenter ved du, hvor vigtigt det er at rådgive kunderne 
professionelt. Derfor tilbyder vi dig, at du kan blive Osmo Ambassadør, så du kan afprøve 
Osmo-produkterne gratis i din egen have.

Ved at blive Osmo Ambassadør kan du selv opleve, hvilke kvaliteter og fordele der er ved at 
anvende Osmos miljørigtige haveplejeprodukter.

Kontakt os på tlf. 74 67 08 08 eller send en email til info@emarker.dk 
for at blive Osmo Ambassadør.
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Osmo® 
markedsføringsupport:
• Gode, veldokumenterede produkter
• God salgsstøtte
• Gennemført Point-of-Sales materiale
• God og nyttig forbrugerinformation  

på emballagen
• Stor fleksibilitet i sammensætning  

af varesortiment
• Uddannelse af personale
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Indoor

Skilte: Top
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Premium Citrusjord

Pris:

•	 Specialjord	til	citrus-	og		
		 middelhavsplanter
•	 Høj	kvalitet	med	god	vand-	
		 holdende	evne
•	 Tilsat	ler,	kalk,	lavagrus,	
		 mikronæringsstoffer	og	jern
•	 Klar	til	brug

Anvendelse: Marts-oktober

Til citrus- og middelhavsplanter, tilsat lava

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

20 L

Organisk

Bio Stedsegrøn Gødning

Pris:

•	 Buksbom	(hække,	træer,	buske)
•	 Godkendt	til	økologisk	dyrkning
•	 Med	magnesium	og	tang
•	 Forbedrer	jordens	mikrobiologi
•	 Flot	grøn	farve	hele	året
•	 Langtidsvirkende

100 % organisk

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x årligt)
Rækker til: 5 kg/50 m2

Anvendelse: Marts-oktober

7-2-5 (+ 2 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergitang
tång

Inkl.

Org. Universal Plænegødning

Pris:

•	 Organisk	gødning	med	magnesium
•	 Miljøvenlig	allround-gødning
•	 Kan	anvendes	i	solskin
•	 Sund	og	slidstærk	græsplæne
•	 Anbefales	af	greenkeepere
•	 Langtidsvirkende

Organisk

12-2-4 (+ 2 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen
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- helt naturligt

Dosering: 3 kg/100 m2 (3 x årligt)
Rækker til: 5-10-20 kg/165-325-650 m2

Anvendelse: Marts-september

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi

Bio Rosengødning

Pris:

•	 Organisk	gødning	med	tang	og	
		 magnesium
•	 Til	alle	typer	af	roser
•	 Stærke	planter	og	blomster	i		
		 intense	farver
•	 Miljøvenligt	og		
		 langtidsvirkende

100 % organisk

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x årligt)
Rækker til: 5 kg/50 m2, 10 kg/100 m2

Anvendelse: Marts-juli og august-september

6-2-8 (+ 2 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

tang
tång

Inkl.
Godkendt til økologisk dyrkning

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi

Bio Efterårsgødning

Pris:

•	 Organisk	gødning	med	magnesium,		
		 jern,	svovl,	tang	og	mikro	organismer
•	 Miljøvenlig	allround-gødning
•	 Kan	anvendes	i	solskin
•	 Sund	og	slidstærk	græsplæne
•	 Modvirker	mos
•	 Langtidsvirkende

Dosering: 5 kg/100 m2 (2 x årligt)
Rækker til: 10 kg/200 m2

Anvendelse: Marts-november

5-1-10 (+ 2 % Mg + 2 % Fe)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergitang
tång

Inkl.

100 % organisk

Organisk Surbundsgødning

Pris:

•	 Organisk	specialgødning	tilsat		
		 magnesium,	jern,	svovl	og	tang
•	 Sikrer	den	rette	surhedsgrad
•	 Miljøvenlig	og	
		 bæredygtig	gødning
•	 Intense	og	flotte	farver
•	 Langtidsvirkende

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x årligt)
Rækker til: 5 kg/50 m2, 10 kg/100 m2

Anvendelse: Marts-juni og august-september

6-2-5 (+ 1 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

tang
tång

Inkl.

Organisk

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi

Bio Universal Havegødning

Pris:

•	 Godkendt	til	økologisk	dyrkning
•	 Tilsat	tang
•	 Sunde	og	stærke	planter
•	 Forbedrer	jordens	mikrobiologi
•	 Allround-gødning
•	 Langtidsvirkende
•	 Til	friland	og	drivhus

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x årligt)
Rækker til: 5-10-20 kg/50-100-200 m2

Anvendelse: Marts-oktober

6-2-6 (+ 2 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergitang
tång

Inkl.

100 % organisk

Premium Krukkejord

Pris:

•	 Sammensat	af	udvalgte	værdifulde		
		 sphagnum	typer,	kompost,		
		 mineralsk	startgødning	og	kalk
•	 50	%	mindre	hyppig	vanding
•	 Flottere	og	større	planter
•	 Vand/fugt	fastholdes	længe
•	 Klar	til	brug

Anvendelse: Marts-oktober

Tilsat fugtbevarende TerraCottem®

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Spar	

50 %
Indoor

Outdoor

Organisk

Vertigazon Mosfjerner og 
Plænegødning

Pris:

•	 Sund	og	stærk	græsplæne
•	 Indirekte	moshæmmende	virkning
•	 Plænegødning	og	mosfjerner
•	 Optimal	vækst	og	smuk	farve
•	 Komposterende	bakterier
•	 Miljøvenligt	gødningsprodukt
•	 Langtidsvirkende

Organisk

Dosering, mosfjerner:	 15	kg/100	m2	(1	x	årligt)
Dosering, plænegød.:	 5	kg/100	m2	(2	x	årligt)
Rækker til:	10	kg/70-200	m2,	20	kg/140-400	m2

Anvendelse:	Marts-september

6-1-17	(+	2	%	Mg)

© 2014 LEGO Gruppen
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Premium Universal Plantejord

Pris:

•	 Høj	kvalitetsjord	til	all-round	brug
•	 Opfylder	de	højeste	krav
•	 Beriget	med	ekstra	kalk,	organisk		
		 gødning	og	startgødning
•	 Anvendes	både	indendørs	og	
		 udendørs
•	 Klar	til	brug

Anvendelse: Marts-oktober

Tilsat organisk gødning

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Indoor

Outdoor

Organisk

Skilte: Gødning

Produktskilte

Skilte: Jord
Basic Allround Blomsterjord

Pris:

•	 Til	brug	indendørs,	i	haver,		
		 på	terrasser	og	altaner
•	 Sammensat	af	mørk	og	lys		
		 sphagnum,	kompost	og	gødning
•	 Også	velegnet	til	dyrkning	af		
		 frugt	og	grønsager
•	 Klar	til	brug

Anvendelse: Marts-oktober

Til indendørs-  og udendørsbrug

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Indoor

Outdoor

Organisk

Premium Rosenjord

Pris:

•	 Sikrer	de	allerbedste	forhold	for		
		 dine	roser
•	 Tilsat	gavnlige	mikroorganismer,		
		 kogødning	og	ler
•	 Opfylder	de	højeste	krav	til	en		
		 sund	plantejord
•	 Klar	til	brug

Rækker til: 3 roser/40 l
Anvendelse: Marts-oktober

Giver alle rosentyper en perfekt start på livet!

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt
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100 % organisk

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L

Bio Plante AKTIVATOR

Pris:

•	 Perfekt	plantestarter
•	 Hver	gang	du	planter	eller	sår
•	 Stærkere	og	flottere	planter
•	 Bedre	optagelse	af	vand	og		
		 næringsstoffer
•	 Til	både	nye	og		
		 gamle	planter

Dosering: 1 kg/10-20 m2

Rækker til: 5 kg/50-100 m2

Anvendelse: Januar-december

NPK 3-1-3 (+ 2 % Mg + 1 % Fe) + Mykorrhiza & bakterier - helt naturligt

tang
tång

Inkl.

© 2017 LEGO Gruppen
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100 % organisk

Grøn energi:
Fremstilles ved brug

af solenergi

© 2017 LEGO Gruppen
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bakterier

Inkl.
Godkendt til økologisk dyrkning
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Osmo® tænker miljø gennem 
hele produktionen
Det er solen, der leverer energi til Osmos CO2-
neutrale produktionsanlæg, og det er naturen 
selv, der leverer grokraften i Osmos organiske 
haveplejeprodukter. 

Osmos organiske gødninger giver stærkere og 
sundere planter. Græs og blomster opnår flot farve 
og kraftigt, sundt rodnet.

Dine kunder får en frodig, miljøvenlig oase, som de 
kan nyde, og hvor de kan spise løs af frugt og grønt 
– uden risiko.

Distribution og forhandling:

E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk • www.osmo.dk
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www.emarker.dk

Fertiras nye produktionsanlæg i Belgien. Kapaciteten er udvidet til 
mere end det dobbelte i forhold til tidligere – og med fortsat fokus 
på miljø, kvalitet og service.


