
Osmo® Buxbom Gödsel 7-2-5 + 2 % Mg
Till Buxbom, häckar, buskar mm.
100% organisk gödsel med magnesium och tång. Klorfattig.

Produktinformation:
Osmo Buxbom gödsel är ett 100 % naturligt och fingranulerat gödselmedel för gödsling av 
buxbom. Kan användas till alla typer av buxbom.   
 Osmo Buxbom gödsel innehåller 2 % magnesium och 5 % havsalgextrakt, vilket garanterar 
livskraftiga växter med vackra gröna blad. Tång har i alla tider använts som naturligt gödsel-
medel i kustområdena till plantor, blommor och köksträdgårdar. Tång tillför jorden viktiga 
spårämnen och mineraler som garanterar en sund tillväxt och bra jord.
 Raka rader med gröna häckar, omväxlande med fristående, kul- eller kägelformad eller 
figurklippt buxbom, ger trädgården stil. I en i övrigt naken vinterträdgård står buxbomen 
fortfarande vackert grön. Trädgårdens buxbom hålls i god form med Osmo Buxbom gödsel.
 Osmo Buxbom gödsel är skonsam och långtidsverkande. Kan användas till både nya och 
äldre växter. Ingen risk för att växter eller rötter bränns. En 100 % miljövänlig produkt.

Användning:
Vid plantering i trädgården:
• 50-100 gram/m2 blandas ner i planteringsjorden före plantering.

Plantering i krukor:
• Blanda ner 5-10 gram Buxbom gödsel per liter blomjord före plantering.

Underhåll:
• Buxbomhäckar: 100 gram/löpmeter
• Buxbomplantor:  

Vid mindre än 50 cm i diameter är doseringen 50 gram/planta 
Vid 50-100 cm i diameter är doseringen 100 gram/planta.

Upprepas med två till tre månaders mellanrum tre gånger om året.

Tips: En handfull gödsel = +/-50 gram

Användbara tips:
Använd organisk gödsel om du vill öka jordens innehåll av mull, mikroorganismer etc. Med 
organisk gödsel får man en bra, porös och humusrik jordmån med friska och livskraftiga 
växter som är motståndskraftiga mot stress, torka och sjukdom. Näringsämnena i organisk 
gödsel lakas inte ur. Därför har organisk gödsel alltid långtidsverkande effekt.   

Buxbom i krukor: 
• Plantera om varje år i en kruka med lite större diameter. Då är förutsättningarna de bästa 

för utveckling och tillväxt.  

Buxbom på friland: 
• Blanda en del humusrik planteringsjord med två delar trädgårdsjord vid plantering.

Information om gödselmedlet:
Osmo Buxbom gödsel 7-2-5 (+2) är ett sammansatt organiskt NPK-gödselmedel med 
magnesium, järn och tång. Utvunnet ur bl.a. tångmjöl, blodmjöl, fjädermjöl, mjöl av 
kakaobönskal, bergsfosfat, restämnen från sockerbetor (vinasse) mm. Nedan anges 
garanterat lägsta innehåll av näringsämnen.

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommenda-
tioner och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: råfosfat*, fjädermjöl*, tång, mjöl av kakaoskal*, blodmjöl* och vinass*
*Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion
KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering

Beställningsnr: 
5 kg (11649)

Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Användningsperiod
J F M A M J J A S O N D

Innehåll:
Total kväve (N) .......................   7,0 %

Härav:

Organiskt kväve (N) ................   7,0 %

Citratlöslig fosfor (P) ..............   2,2 %

Vattenlösligt kalium (K) ..........   4,9 %

Total magnesium (Mg).............   1,8 %

Spårämnen och mineraler:

Havsalgextrakt .......................   5,0 %

Produkten är klorfattig.

100 % 

organisk

www.osmo.seOrganisk och miljövänlig trädgårdsskötsel

Osmo produkterna produceras enligt miljövänliga och bärkraftiga normer. De tillverkas med grön el från 
solenergi, och CO

2
-belastningen är därmed minimal. Denna produkt uppfyller kraven i bilaga II av EU’s 

förordning nr 2092/91 om ekologiska produktionsmetoder för lantbruksprodukter. Eftersom användnin-
gen av denna produkt ligger utanför vår kontroll kan E. Marker A/S inte göras ansvarigt för otillräcklig 
verkan vid felaktig dosering.

Distribution och återförsäljning:

Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se
www.osmo.se


