Gødningsprodukter
Granulat (sække)

Osmo® Tørret Kogødning
100 % organisk jordforbedringsmiddel
Produktinformation:
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.
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Det bedste resultat opnås, hvis den tørrede kogødning tilføres jorden inden såning og
tilplantning påbegyndes. Kan bruges allround i haven. Både ved anlægning af græsplæner,
pryd- og køkkenhaver.
Anvendelse:
Primært ved anlægning af:
• Græsplæner: 250 gram/m2
• Frugt- og urtehaver: 500 gram/m2
• Jordbærbede (og andre bær): 500 gram/m2
• Buske og hække: 250 gram/m2
• Rosen- og staudebede: 250 gram/m2
og ved ...
• Forberedelse af pottemuld: 150 gram/m3.
T i p : 1 håndfuld gødning svarer til ca. 50 gram.
Nyttige tips:
Ved plantning af roser: Brug fx Osmo® Tørret Kogødning som jordforbedringsmiddel sammen
med Osmo® Rosen Gødning i plantehullet. Dette forhøjer humusindholdet i jorden – og er
lige, hvad roser har brug for! På denne måde sikres et smukt resultat med flotte blomstrende
roser.
Brug organisk gødning, når du ønsker at øge jordens indhold af humus, mikroorganismer
etc. Med organisk gødning får du en god porøs og humus rig jordbund med sunde og stærke
planter, der er modstandsdygtige overfor stress, tørke og sygdom. Næringsstofferne i organisk gødning udvaskes ikke af jorden. Derfor har organisk gødning langtidsvirkende effekt.

Bestillingsnr.:
10 kg (11127)

Anvendelse speriode
JFMAMJJASOND
Indhold:
100 % tørret kogødning.

Gødningsinformation:
100 % organisk materiale.
Dette produkt er tilladt til økologisk dyrkning iflg. bilag II af EU-forordning nr. 2092/91,
omhandlende økologiske produktionsmetoder for landbrugsprodukter. Tilpasset seneste
modifikationer på området.

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

Osmo® produkter fremstilles efter miljøvenlige og bæredygtige normer. Produceret med ”Grøn Strøm”
udvundet af solfanger anlæg, hvorfor CO2 belastningen er minimal. Da anvendelsen af dette produkt
ligger uden for vor kontrol, kan Osmo® og E. Marker A/S ikke stilles ansvarlig for utilstrækkelig virkning
ved forkert dosering.

Organisk og miljørigtig havepleje

www.osmo.dk

