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Osmo® erbjuder en komplett serie av miljövän
liga trädgårdsprodukter som är helt naturliga 
och producerade på ett CO2neutralt och 
hållbart sätt. Osmo® är bra för miljön, bra för 
trädgårdsinnehavarna och för din försäljning!

• Biologisk och organisk gödsel
• Mykorrhiza växtstart
• Flytande gödsel med tång
• Jord och barkprodukter

Besök www.osmo.se ... eller ring till oss på 
+46 (0) 841 04 09 72 för att lära mer om vad 
Osmo® kan göra för dina kunder och för dig!

Organisk och miljövänlig 
trädgårdsskötsel
– bra för vår natur och för din ekonomi

Tiotusentals personer besöker årligen LEGOLAND® Bil
lund i Danmark, och det är parkens självklara mål att 
alla besökare ska få en riktigt bra upplevelse – inte bara 
av de många attraktionerna utan också av själva parken. 
Parkens utseende, dess upplevelsevärde, stämningen 
och naturen ska, tillsammans med attraktionerna, bidra 
till helhetsupplevelsen. Därför är det inte utan betydelse 
hur parkens naturområden ser ut och behandlas.

– Det här är en fråga om etik; vi vill kunna visa våra gäster 
en natur som frodas utan kemiska hjälpmedel. Vi skulle 
aldrig drömma om att gå runt och spruta bland besökarna 
när parken är öppen. Redan det gör det alltså nödvän
digt att tänka annorlunda och miljövänligt, säger Lands
cape Manager för LEGOLAND® Billund, Jesper Gadeberg.

– Vi vill gärna ge parkens besökare en vink om att en 
trädgård i princip kan klara sig utan kemiska produkter. 

– Därför använder vi Osmos produkter.

Osmo® är den självklara  
leverantören av orga
niska och miljövänliga 
gödselprodukter till  
LEGOLAND® Billund

© 2017 LEGO Gruppen
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Miljövänlig, organisk gödsel med magnesium
Organisktmineraliskt gödselämne som 
passar till varje typ av gräsmatta. Högt mag
nesiuminnehåll ger djupgrön färg.
Universal Gräsmattegödsel är sammansatt 
av både snabb och långsamverkande kväve, 
med direkt och synligt resultat. Gödseln 
berikar rotzonen med organiska ämnen och 
förbättrar därigenom jordmånens ekolo
giska balans. Säkerställer jämn och enhetlig 
tillväxt. Kontinuerlig användning av organisk 
gödsel bidrar till friskt och starkt gräs.

Dosering: 
3 kg/100 m2, 23 gånger om året
Form: Fingranulerad

100% organisk gödsel med magnesium och 
tång – godkänd för ekologisk odling
Osmo Bio Buxbom Gödsel är ett 100 % 
naturligt och fingranulerat gödselmedel för 
gödsling av buxbom och vintergröna växter. 
Kan användas till alla typer av buxbom. 
Tång tillför jorden viktiga spårämnen och 
mineraler som garanterar en sund tillväxt och 
bra jord.

Dosering vid plantering i trädgården: 
50100 g/m2 blandas ner i planteringsjorden 
före plantering
Dosering vid plantering i krukor: 
510 g/liter blomjord före plantering
Form: Fingranulerad

100 % organisk gödsel med 
magnesium och tång
– godkänd för ekologisk odling
Osmo Bio Rosgödsel är ett 100 % naturligt 
gödselämne, speciellt utvecklat för gödsling 
av rosor. Kan användas till alla typer av rosor. 
Osmo Bio Rosgödsel innehåller 2 % magne
sium och 5 % tångextrakt, som ger garanterat 
starka växter och blommor i intensiva färger.
Tillför jorden viktiga spårämnen och mine
raler. Produkten är miljövänlig och skonsam 
mot rosor och natur.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 23 gånger om året
Form: Fingranulerad

Organisk gräsmattagödsel med indirekt 
mosshämmande verkan
Osmo Vertigazon är långtidsverkande. Tillför 
gräsmattan de nödvändiga näringsämnena 
för optimal tillväxt, färg och hälsa. Samtidigt 
bromsas existerande mosstillväxt och verti
kalskärning blir överflödig. Komposterande 
bakterier säkerställer att filtlagret och den 
döda mossan i gräsmattan effektivt omsätts 
till humus och näring. Det höga kaliinnehållet 
gör att mossans rötter bränns hårt, och efter 
2 till 3 veckor försvinner mossan.

Dosering: 
15 kg/100 m2, 23 gånger om året, min. 12° C
Form: Fingranulerad

Organisk gödsel med magnesium, järn, 
svavel och tång
Osmo Organisk Surjordsgödsel är en 
fingranulerad organisk specialgödsel till 
surjordsrabatter. Innehåller magnesium, 
järn och svavel, som ger starka, friska och 
rikblommande surjordsväxter. Med tillsats 
av tångextrakt. Surjordsgödsel säkerställer 
att surhetsgraden är den rätta, med optimal 
trivsel för växterna. Produkten är miljövänlig. 
Skonsam mot växter och natur (ger inga 
brännskador). Långtidsverkande effekt.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 23 gånger om året
Form: Fingranulerad

100 % organisk gödsel med magnesium och 
tång – godkänd för ekologisk odling 
Osmo Bio Universal Trädgårdsgödsel är 
sammansatt av utvalda, nyttiga och naturliga 
grundämnen. Helt utan tillsats av kemiska 
ämnen. Produkten är berikad med tång och 
magnesium. Förbättrar jordens mikrobiologi 
och ökar jordens humusinnehåll. En riktigt 
bra organisk gödsel av allroundtyp till grön
saker, blommor, perenner, fruktträd, buskar, 
gräsmattor etc. 
Till friland och växthus.

Dosering: 
10 kg/100 m2, 23 gånger om året
Form: Fingranulerad

100 % organisk gödsel med magnesium, 
järn och tång samt mikroorganismer
– godkänd för ekologisk odling 
Gödseln är långsamverkande, och den tillför 
gräsmattan de näringsämnen som krävs för 
att den ska hålla sig i toppform genom hösten 
och fram till våren. Ger upp till tre månaders 
effekt. Motverkar mossbildning och säkerstäl
ler en djupgrön gräsmatta hela vintern. Fram
ställd av fjädermjöl, vinasse, torkad tång och 
mjöl av kakaoskal. Främjar ett friskt mikroliv i 
jorden och en god jordstruktur.

Dosering – gräsmattor, träd och buskar: 
5 kg/100 m2

Form: Fingranulerad

Beställningsnr: 5 kg (11650), 10 kg (11111), 20 kg (11110)

Beställningsnr: 5 kg (11649)Beställningsnr: 2 kg (10814DIS10814R), 5 kg (10815), 10 kg (11563)

Beställningsnr: 10 kg (11109), 20 kg (11108)Beställningsnr: 2 kg (10817DIS10817R), 5 kg (10816), 10 kg (11567)

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

Osmo® Organisk Universal Gräsmattegödsel
1224 + 2 % Mg

Osmo® Bio Buxbom Gödsel  
725 + 2 % Mg

Osmo® Bio Rosgödsel 
628 + 2 % Mg

Osmo® Vertigazon Mossborttagare och 
Gräsmattegödsel 6117 + 2 % Mg

Osmo® Organisk Surjordsgödsel
625 + 1 % Mg

Osmo® Bio Universal Trädgårdsgödsel
626 + 2 % Mg

Osmo® Bio Höstgödsel
5110 + 2 % Mg + 2 % Fe

Gödselprodukter
Granulat

Till gräsmattor och 
större trädgårdar
Emballaget är av miljövänlig plast som tål 
temperatursvängningar. Produkterna kan 
utan problem placeras utomhus, i den över
täckta delen av trädgårdscentret.

2 kg säck: 70 säckar per 1/4 pall
5 kg säck: 70 säckar per 1/2 pall
10 kg säck: 60 säckar per pall
20 kg säck: 39 säckar per pall

100 % 

organisk 100 % 

organisk 100 % 

organisk100 % 

organisk

Organisk
Organisk

Organisk
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Gödselprodukter
Granulat

100 % organisk gödsel med magnesium, 
järn och tång
– godkänd för ekologisk odling
Et 100 % naturligt gödselämne för gödsling 
av alla städsegröna växter i rabatter eller 
krukor. Skonsam och långtidsverkande 
gödsel, berikad med extra järn, magnesium 
och havsalger. 
Tack vare berikning med naturliga spårämnen 
ger Osmo Bio Vintergrön Gödsel en sund 
tillväxt och en djupgrön färg åt buxbom och 
städsegröna växter.

Dosering: 
1 kg/10 m2

Form: Fingranulerad

Beställningsnr: 1,5 kg (11274)

Osmo® Bio Vintergrön Gödsel
725 + 2 % Mg

100 % 

organisk

Emballage som ligger 
bra i handen
Osmos miljövänliga gödselprodukter fås  
t.ex. även i praktiska och lätthanterliga 
kartonger, i en mängd som passar till mindre 
trädgårdar, rabatter, terrasser och växthus.

600 g burk:  18 st. per kartong
1,5 kg kartong: 6 st. per kartong

Intensivt blå blommor
Specialprodukt baserad på kalialun, som 
tillför eller underhåller den blå färgen hos 
hortensia (hydrangea). Den blå färgen i 
blomman kräver att det finns aluminium fritt 
tillgängligt i jorden, och det ingår i kalialun. 

I kombination med Osmo Surjordsgödsel 
säkerställer produkten på så sätt att horten
sian får en idealisk start och intensivt blå 
blommor.

Dosering: 
Beroende på växtens storlek
(se emballaget)
Form: Fingranulerad

Beställningsnr: 600 g (11133)

Osmo® Hortensia Blåkur
med granulat av kalialun
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Flytande gödsel 
med tång
Osmos flytande NPKgödsel innehåller ett 
av naturens egna vitaminer – nämligen tång! 
Tång används som en naturlig biostimulans 
för optimal trivsel och hälsa. Produkten är 
snabbverkande och mycket koncentrerad. 
1 liter gödsel räcker till 200 liter vatten.

1 l flaska: 15 flaskor per kartong

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel med tångextrakt 
och extra järn för hög kvalitet och vacker 
grön färg på citrusfrukter (citroner, clemen
tiner, kumquats, apelsiner). Snabbverkande. 
Tillsatt 2,5 % tångextrakt som innehåller 
naturliga spårämnen och mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Martsoktober
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel till buxbom och 
andra städsegröna växter. Tillsatt extra järn 
för optimal färg året runt. Snabbverkande. 
Tillsatt 2,5 % tångextrakt som innehåller na
turliga spårämnen och mineraler. Motverkar 
gula spetsar på bladen.

Dosering: 
Som bladgödsel: 2,5 ml/1 l vatten. 
1 kapsyl (20 ml) till 8 l vatten. 
Som jordgödsel: 5 ml/1 l vatten. 
1 kapsyl (20 ml) till 4 l vatten.
Användning:
Martsoktober
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel är en kvalitets
blandning utformad för att ge näring åt frukt 
och grönsaker odlade i jord eller växtpåsar. 
Tillsatt 2,5 % tång, är skonsam mot växten 
och ekonomisk att använda (mycket koncen
trerad). Används till paprika, pepparfrukter, 
tomat, gurka, sallad, rädisor m.m.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Martsaugust
12 gånger i veckan fram till skörd.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel med extra järn till 
orkidéer. Snabbverkande. 
Tillsatt 2,5 % tångextrakt som innehåller 
naturliga spårämnen och mineraler. Tång 
används som en naturlig biostimulans för 
optimal trivsel och hälsa.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Martsoktober
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKtomatgödsel är en kvalitets
blandning utformad för att ge näring åt toma
ter och andra fruktbildande grönsaker som 
auberginer och paprika. Tillsatt 2,5 % tång. 
Skonsam mot växten, ekonomisk att använda 
(mycket koncentrerad).

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Martsaugust
1 gång/vecka efter att den första klasen bildats. 
2 gånger/vecka ved användning av växtpåsar.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel med extra järn till 
hortensia. Snabbverkande. Ger kraftig tillväxt 
och blomning samt växter med ett friskt och 
starkt rotnät. Tillsatt 2,5 % tångextrakt som 
innehåller naturliga spårämnen och minera
ler. Tång används som en naturlig biostimu
lans för optimal trivsel och hälsa.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Apriloktober
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Gödsel med tång
– godkänd för ekologisk odling
Flytande 100 % organiskt gödselmedel. För 
hållbar tillväxt. Stimulerar mikrofloran i 
jorden och ger friska och starka växter. Helt 
naturligt. Används både inom och utomhus. 
Tillsatt 10 % tångextrakt som innehåller 
naturliga spårämnen och mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Apriloktober
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Gödsel med tång och extra järn
Flytande NPKgödselmedel med makro och 
mikronäringsämnen till terrassväxter. 
T.ex. krukor, balkonglådor och amplar. 
Ger kraftig tillväxt och blomning med ett friskt 
och starkt rotnät. Snabbverkande. 
Tillsatt 2,5 % tångextrakt som innehåller 
naturliga spårämnen och mineraler.

Dosering: 
5 ml/1 liter vatten.
1 kapsyl (20 ml) till 4 liter vatten. 

Användning:
Aprilseptember
Två gånger i månaden under växtsäsongen.

Beställningsnr: 1 liter (11150)Beställningsnr: 1 liter (11698)

Beställningsnr: 1 liter (11152)Beställningsnr: 1 liter (11163)

Beställningsnr: 1 liter (11151)Beställningsnr: 1 liter (11699)

Beställningsnr: 1 liter (11114)Beställningsnr: 1 liter (11701)

Osmo® Citrus Gödsel 
725

Osmo® Buxbom Gödsel 
825

Osmo® Växthusgödsel
826

Osmo® Orkidé Gödsel
525

Osmo® Tomatgödsel
626

Osmo® Hortensia Gödsel 
526

Osmo® Biologisk Universal Gödsel
305

Osmo® Krukgödsel 
726

Gödselprodukter
Flytande

100 % 

organisk
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Gödsel med Mykorrhiza och torkad kogödsel
Förbättrar jordens mikroflora

100 % naturligt jordförbättringsmedel
Osmo Torkad Kogödsel är ett 100 % naturligt 
jordförbättringsmedel – det idealiska alter
nativet till färsk stallgödsel. Torkad Kogödsel 
ökar jordens humusinnehåll, berikar jorden 
med organiskt material och förbättrar dess 
struktur. Det bästa resultatet uppnås om 
den torkade kogödseln tillförs jorden innan 
sådd och plantering inleds. Kan används som 
allroundmedel i trädgården, vid anläggning 
av gräsmattor såväl som prydnads och 
köksträdgårdar.

Dosering: 
25 kg/100 m2

Form: Fingranulerad

100 % organisk gödsel med tång, 
Mykorrhiza och bakterier
– godkänd för ekologisk odling
En naturlig och perfekt starthjälp och gödsel 
till alla växter i trädgården. Används i köks
trädgården och växthuset före sådd eller 
plantering samt före utläggning av rullgräs 
och vid sådd av gräs. Bio Växt START säker
ställer god tillväxt och optimal trivsel. Den 
skapar en god biologisk balans i jorden. Kan 
användas i både nya och gamla trädgårdar.

Dosering: 
510 kg/100 m2

50100 g/växt
Form: Fingranulerad

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

Osmo® Torkad Kogödsel
100 % naturligt

Osmo® Biologisk Växt START 
313 + 2 % Mg + 1 % Fe

Biologisk starthjälp 
och jordförbättrare
Osmos biologiska starthjälp med endomykorr
hiza hjälper växterna att ta upp näringsämnen 
och förbättrar samtidigt mikrofloran. Osmo 
Torkad Kogödsel är ett 100 procent naturligt 
jordförbättringsmedel för ekologisk odling.

700 g burk:  20 st. per kartong
5 kg säckar: 70 säckar per pall
10 kg säckar: 60 säckar per pall

100 % 

organisk 100 % 

organisk

NY  

FORMULERING

NYHET!
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Planteringsjord
Spagnum/kompost

Dekorationsbark
Flis 

Till blomkrukor, krukor och balkonglådor
Pinjebark i små spånor (Pinus Maritima), 
1020 mm. 
Den vackra rödbruna färgen håller sig länge.
Utmärkt som dekoration i blomkrukor, större 
krukor eller balkonglådor.

1 säck à 70 liter räcker till:
1,4 m2 i ett 5 cm tjockt lager
1,0 m2 i ett 7 cm tjockt lager
0,7 m2 i ett 10 cm tjockt lager

Storlek: 
1020 mm, små spånor
Antal: 39 säckar per pall

Allroundtyp, inom- och utomhus
Osmo Universal Planteringsjord (Premium) är 
en jordblandning av allroundtyp, avsedd för 
krukor och krukväxter inom och utomhus. 
Färdig att använda vid ny eller omplante
ring, delning av krukväxter samt till 12åriga 
växter i krukor och blomlådor. Uppfyller högt 
ställda krav och är sammansatt av utvalda 
värdefulla sphagnumarter. Berikad med extra 
kalk, Osmos egen organiska gödsel samt 
mineralisk startgödsel, och skapar därmed 
de allra bästa förhållandena för dina växter.

Dosering: 
Färdig att använda
Antal: 60 säckar per pall

Till trädgårdsstigar, längs kanter och 
i blomkrukor utomhus
Mellanstora spånor av pinjebark (Pinus 
Maritima) i en vacker rödbrun färg som håller 
sig länge. För användning på trädgårdsstigar, 
längs kanter och i blomkrukor utomhus.

1 säck à 70 liter räcker till:
1,4 m2 i ett 5 cm tjockt lager
1,0 m2 i ett 7 cm tjockt lager
0,7 m2 i ett 10 cm tjockt lager

Storlek: 
2040 mm, mellanstora spånor
Antal: 39 säckar per pall

Specialjord till citrus- och medelhavsväxter
Osmo Citrusjord (Premium) – specialjord till 
citrus och medelhavsväxter är en väl sam
mansatt lätt krukjord. Torvblandningen är av 
hög kvalitet med god förmåga att hålla kvar 
vattnet, och den kan således förse växten 
med vatten allt efter behov.

Osmo Citrusjord lämpar sig väl för citroner, 
klementiner, kumquat, apelsiner. Med sin 
rika näring är den en garanti för fina och 
friska frukter.

Dosering: 
Färdig att använda
Antal: 96 säckar per pall

Till blomkrukor och krukor
Mycket finspånig pinjebark (Pinus Maritima), 
endast 715 mm.
Den vackra rödbruna färgen håller sig länge.
Utmärkt som dekoration i blomkrukor och 
krukor.

1 säck à 70 liter räcker till:
1,4 m2 i ett 5 cm tjockt lager
1,0 m2 i ett 7 cm tjockt lager
0,7 m2 i ett 10 cm tjockt lager

Storlek: 715 mm, finspånig
Antal: 39 säckar per pall

Uppfyller högsta krav på en sund 
planteringsjord
Osmo Rosjord (Premium) är färdig att 
använda och är avsedd för utomhusbruk, vid 
plantering eller omplantering av rosor. Pro
dukten lämpar sig också utmärkt för andra 
blommande växter, häckväxter m.m. Osmo 
Rosjord är sammansatt av värdefulla sphag
numtyper, kompost, kogödsel, organisk 
gödsel och gynnsamma mikroorganismer. 
Rosjorden ger alla rossorter i trädgården en 
perfekt start i livet.

Dosering: 
Färdig att använda
Antal: 60 säckar per pall

Till krukor, blomlådor och amplar
Osmo Krukjord (Premium) med fuktbeva
rande Terra Cottem är en allroundblandning, 
färdig att använda vid ny eller omplantering, 
delning av krukväxter samt till 1–2åriga 
växter.
Lämpar sig speciellt för krukor, blomlådor 
och amplar.
Osmos Krukjord innehåller vattenabsorbe
rande polymerkristaller som halverar behovet 
av vattning.

Dosering: 
Färdig att använda
Antal: 60 säckar per pall

Blomjord – färdig att använda
Osmo Allround Blomjord (Basic) lämpar sig 
för blommor inomhus, i trädgårdar, på terras
ser och balkonger, och kan även användas för 
odling av frukt och grönsaker.
För optimal tillväxt och blomning tillsätts ett 
särskilt gödningsmedel med spårämnen. Det 
säkerställer att växterna får tillräcklig näring 
under de första åtta veckorna.

Dosering: 
Färdig att använda
Antal: 60 säckar per pall

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

Beställningsnr: 70 liter (10686P) Beställningsnr: 40 liter (11129P)Beställningsnr: 40 liter (11791P)

Beställningsnr: 40 liter (11775P)

Osmo® Dekorativ Pinjebark
1020 mm

Osmo® Universal Planteringsjord 
med tillsats av organisk gödsel

Osmo® Dekorativ Pinjebark
2040 mm

Osmo® Citrusjord 
med lava

Osmo® Dekorativ Pinjebark
715 mm

Osmo® Rosjord med gynnsamma mikroorganismer, 
kogödsel och lera

Osmo® Krukjord med 
fuktbevarande TerraCottem®

Osmo® Allround Blomjord för  
inomhus och utomhusbruk

Dekorativ pinjebark 
och näringsrik jord 
Osmos pinjebark har en vacker rödbrun färg 
och säljs i fina eller mellanstora spånor. Osmo® 
jord är rik på naturlig näring och dessutom 
fuktbevarande, vilket minskar vattenåtgången.

20 l säckar: 96 säckar per pall
40 l säckar: 60 säckar per pall
70 l säckar: 39 säckar per pall



Premium Citrusjord

Pris:

•	 Tillsatt	lera,	lavagrus	och	kalk,	
		 mikronäringsämnen	och	järn
•	 Leran	håller	kvar	fukten	i	krukan	och		
		 bidrar	till	att	förhindra	uttorkning
•	 Ger	vitala	krukväxter	med		
		 härliga	frukter
•	 Klar	att	använda

Användning: Mars-oktober

För citrus- och medelhavsväxter
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- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

20 L

Organisk

Osmo® marknads
föringssupport:
• Bra, väldokumenterade produkter
• Bra säljstöd
• Genomtänkt PointofSalesmaterial
• Bra och nyttig information på emballaget
• Stor flexibilitet vad gäller varusortiment
• Personalutbildning

14

Marknadsföringssupport

15Besök: osmo.seOrganisk och miljöriktig trädgårdsskötsel

Marknadsföringssupport

Bio Vintergrön Gödsel

Pris:

•	 Till	buxbom,	häckar,	buskar	mm.
•	 Godkänd	för	ekologisk	odling
•	 Med	magnesium	och	tång
•	 Tillför	jorden	viktiga	spårämnen		
		 och	mineraler
•	 Vacker	grön	färg	hela	året
•	 Långtidsverkande

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x per år)
Räcker till: 5 kg/50 m2

Användning: Mars-oktober

7-2-5 (+ 2 % Mg)

© 2014 LEGO Gruppen

- helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

tang
tång

Inkl.

100 % organisk

Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Organisk Universal 
Gräsmattegödsel

Pris:

•	 Organisk	gödsel	med	magnesium
•	 Miljövänlig	allround	gödsel
•	 Rekommenderas	av	Greenkeepers
•	 Kan	användas	i	solsken
•	 Bidrar	till	en	frisk	och		
		 stark		gräsmatta
•	 Långtidsverkande Organisk

12-2-4 (+ 2 % Mg)

An
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fa
let

	af	Greenkeepere	i	Skandinavien!

Rekom
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enderas	av	Greenkeepers	i	S
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- helt naturligt

Dosering: 3 kg/100 m2 (3 x per år)
Räcker till: 5-10-20 kg/165-325-650 m2

Användning: Mars-september

© 2014 LEGO Gruppen

Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Bio Rosengödsel

Pris:

•	 Organisk	gödsel	med	magnesium	
		 och	tång
•	 Till	alla	typer	av	rosor
•	 Livskraftiga	växter	och	blommor		
		 i	intensiva	färger
•	 Miljövänlig	och		
		 långtidsverkande

100 % organisk

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x per år)
Räcker till: 5 kg/50 m2, 10 kg/100 m2

Användning: Mars-juli og augusti-september

6-2-8 (+ 2 % Mg) - helt naturligt

tang
tång

Inkl.
Godkendt til økologisk dyrkning
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Bio Efterårs Gödsel

Pris:

•	 Organisk	gödsel	med	magnesium,	järn,	
		 svavel,	tång	och	mikroorganismer
•	 Miljövänlig	allround	gödsel
•	 Kan	användas	i	solsken
•	 En	frisk	och	stark	gräsmatta
•	 Mosshämmande	verkan
•	 Långtidsverkande

Dosering: 5 kg/100 m2 (2 x per år)
Räcker till: 10 kg/200 m2

Användning: Mars-november

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

Godkendt til økologisk dyrkning

tang
tång

Inkl.

100 % organisk
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Organisk Surjordsgödsel

Pris:

•	 Organisk	gödsel	med	magnesium,		
		 järn,	svavel	och	tång
•	 Jorden	får	rätt	pH-värde
•	 Miljövänlig	och	skonsam	mot	
		 växter	och	natur
•	 Intensiva	och	vackra	färger
•	 Långtidsverkande

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x per år)
Räcker till: 5 kg/50 m2, 10 kg/100 m2

Användning: Mars-juni og augusti-september

6-2-5 (+ 1 % Mg) - helt naturligt

tang
tång

Inkl.

Organisk
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Bio Universal Trädgårds-
gödsel

Pris:

•	 Godkänd	för	ekologisk	odling
•	 Med	magnesium	och	tång
•	 Sund	växtlighet	och	bra	jord
•	 Förbättrar	jordens	mikrobiologi
•	 Allround	gödsel
•	 Långtidsverkande
•	 För	friland	och	växthus

Dosering: 1 kg/10 m2 (3 x per år)
Räcker till: 5-10-20 kg/50-100-200 m2

Användning: Mars-oktober

6-2-6 (+ 2 % Mg) - helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

tang
tång

Inkl.

100 % organisk
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Premium Krukjord

Pris:

•	 Plantjord	av	mycket		
		 hög	kvalitet
•	 Du	kan	vattna	hälften	så	ofta
•	 Sammansatt	av	utvalda		
		 sphagnumtyper,	mineralisk		
		 startgödsel	och	kalk
•	 Klar	att	använda

Användning: Mars-oktober

Med fuktighetsbevarande TerraCottem®
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- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Spara	

50 %
Indoor

Outdoor

Organisk

Vertigazon mossborttagare 
och gräsmattegödsel

Pris:

•	 Stark	och	frisk	gräsmatta
•	 Indirekt	mosshämmande	verkan
•	 Missfärgar	inte	plattor	och	terrasser
•	 Optimal	tillväxt,	färg	och	friskhet
•	 Komposterande	bakterier
•	 Miljövänlig	och	skonsam
•	 Långtidsverkande Organisk

Dosering, mossborttag.: 15 kg/100 m2 (1 x per år)
Dosering, gödsel: 5 kg/100 m2 (2 x per år)
Räcker till: 10 kg/70-200 m2, 20 kg/140-400 m2

Användning: Mars-september

6-1-17 (+ 2 % Mg)
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	af	Greenkeepere	i	Skandinavien!
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- helt naturligt
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Premium Universal Plantjord

Pris:

•	 Hög	kvalitet	för	allround-	
		 användning
•	 Uppfyller	högt	ställda	krav
•	 Berikad	med	organisk	gödsel,		
		 kalk	och	startgödsel
•	 Både	utom-	och	inomhus
•	 Klar	att	använda

Användning: Mars-oktober

Med organisk gödning
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- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Indoor

Outdoor

Organisk

Skyltar: Gödsel

ProduktskyltarImage skyltarBeach flagg

Skyltar: Jord

os
m
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k/
se

Banners
Format: 180 x 80 cm

Indoor/OutdoorIndoor/Outdoor

Indoor

Indoor

Skyltor: Top
Format: 83 x 27 cm

© 2014 LE GO Grup pen

Skyltor: Top
Format: 61 x 27 cm

© 2014 LE GO Grup pen

Basic Allround Blomjord

Pris:

•	 För	blommor	inomhus,	i	trädgårdar,		
		 på	terrasser	och	balkonger
•	 Kan	även	användas	för	odling	av		
		 frukt	och	grönsaker
•	 Innehåller	sphagnum,	kompost,		
		 gödsel	och	järn
•	 Klar	att	använda

Användning: Mars-oktober

Blomjord av allroundtyp för inomhus- och utomhusbruk
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- helt naturligt

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L
Indoor

Outdoor

Organisk

Premium Rosjord

Pris:

•	 Planteringsjord	av	hög	kvalitet		
		 ger	friska,	starka	rosor
•	 Berikad	med	organisk	gödsel,		
		 kompost	och	mikroorganismer
•	 Uppfyller	de	hösta	kraven	på		
		 en	bra	planteringsjord
•	 Klar	att	använda

Räcker till: 3 rosor/40 l
Användning: Mars-oktober

Med gynnsamma mikroorganismer, kogödsel och lera
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- helt naturligt

R
æ

kk

er	til/räcker	till3	•					roser/rosor		
			

•

100 % organisk

Vol.	

40 L
Vol.	

40 L

Bio Växt START

Pris:

•	 Perfekt	växt	startar
•	 Varje	gång	du	planterar	eller	sår
•	 Livskraftiga	växter	och	växter
•	 Bättre	upptag	av	vatten	och		
		 näringsämnen
•	 Snabb	tillväxt
•	 För	nya	och	gamla	växter

Dosering: 1 kg/10 m2

Räcker till: 10 kg/100 m2

Användning: Januari-december

3-1-3 (+ 2 % Mg + 1 % Fe) - helt naturligt

Godkendt til økologisk dyrkning

100 % organisk

tang
tång

Inkl.
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Grön energi:
Framställs med hjälp

av solenergi

M
ILJÖVÄNLIGT PRODUCERAD I E

UROPA

Bli Osmo®ambassadör
Som trädgårdsmästare eller anställd i ett trädgårdscenter vet du hur viktigt det är att kunna ge 
kunderna goda råd.  Därför vill vi erbjuda dig att bli Osmoambassadör, så att du får möjlighet att 
testa Osmoprodukterna gratis i din trädgård. Då kan du med egna ögon se vilka kvaliteter och 
fördelar Osmos miljövänliga skötselprodukter tillför din trädgård.  

Kontakta oss för att bli Osmoambassadör!



Osmo® har miljön i åtanke 
under hela produktionen
Det är solen som levererar energi till Osmos 
CO2neutrala produktionsapparat… och naturen 
som levererar växtkraften i Osmos organiska 
trädgårdsprodukter.

Osmos organiska gödselmedel ger starkare och 
friskare växter. Gräs och blommor får finare färg och 
ett stort, friskt rotnät.

Dina kunder kan njuta av en frodig, miljövänlig oas 
där de kan äta så mycket de vill av frukt och grönt 
– utan risk.

Agent i Sverige:

Ecoturf AB
c/o Revikonsult
Landskronavägen 25 A
252 32 Helsingborg
T: +46 (0) 841 04 09 72
Email: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se • www.osmo.se

Distribution:

E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK6330 Padborg
Tel.: +45 74 67 08 08
Email: info@emarker.dk
www.emarker.dk
www.osmo.dk

www.ecoturf.sewww.emarker.dk
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Fertiras nya produktionsanläggning i Belgien. Kapaciteten har utvid
gats med mer än det dubbla jämfört med tidigare – och med fortsatt 
fokus på miljö, kvalitet och service.


