Gødningsprodukter
Granulat (sække)

Osmo® Bio Efterårs Gødning 5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe
100 % organisk gødning med magnesium, jern, svovl, tang og mikro
organismer. Kan anvendes til økologisk dyrkning. Klorfattig.
Produktinformation:
Osmo® Bio Efterårs Gødning bruges på græsplæner og overalt i prydhaven. Produktet er en
langsomt virkende gødning, som tilfører plæner og planter de nødvendige næringsstoffer for
at holde sig i topform og vigør gennem vinteren og frem til foråret. Har op til 3-4 måneders
effekt og den organiske sammensætning sikrer en minimal udvaskning af næringsstofferne.
Osmo® Bio Efterårs Gødning modvirker mos. Grundet det høje indhold af både jern, mag
nesium og svovl får man tillige en smuk grøn plæne hele vinteren. Modvirker også gule og
triste blade på alle stedsegrønne planter.
Det høje indhold af kalium (10 % K) og lave indhold af kvælstof (5 % N) sikrer at både græs
og planter går vinteren i møde i topform med god overvintring. Kalium (K) opbygger planter
nes indhold af sukkerstoffer inden vinteren, hvilket gør at planterne kan modstå negative
påvirkninger fra frost, snedække og hård vind. Kalium styrker og hærder alle planter inden
vinteren. Kalium giver efterfølgende også bedre blomstring og frugtdannelse. Er der kalium
mangel i jorden genoprettes underskuddet med Osmo® Bio Efterårs Gødning.
Kvælsstoffet (N) er udvundet af fjermel, som er ekstra langsomtvirkende. Der går 3-4
måneder inden jordens mikroorganismer har omdannet kvælsstoffet fuldt ud til en form, som
kan optages af planterne. En græsplæne plejet med Bio Efterårs Gødning bliver hurtigere
flot, grøn og klar foråret efter. Produktet er fremstillet af fjermel, vinasse, tørret tang samt
mel af kakaoskaller og med tilsætning af gavnlige naturlige mikroorganismer. Tang er jord
forbedrende og tilfører sporstoffer og mineraler. Gødningen fremmer et sundt mikroliv og en
god økobalance i jorden med en jordstruktur med plads til planternes rødder.
Dosering:
Plæner, træer og buske:
• 3-5 kg pr. 100 m2, 1-2 gange i efteråret.
Eller brug et par håndfulde gødning pr. plante 2-3 gange om året.
Rækker til:
Ved at anvende 5 kg gødning pr. 100 m2 rækker sækkens indhold til 200 m2.
T i p : 1 håndfuld gødning svarer til ca. 50 gram.
Anvendelse:
Græsplæner: 1-2 gange efterår med 3-5 kg pr. 100 m2.
Græsplæner, hvor kun lidt vækst ønskes: 1-2 gange forår og sommer med 3-5 kg pr. 100 m2.
Nye og eksisterede planter: 1-2 gange efterår med 3-5 kg pr. 100 m2.
Stedsegrønne planter mod gule blade: 1-2 håndfulde gødning 2-3 gange om året pr. plante.
Nyttige tips:
Bruges i efteråret til plæner og til nye og eksisterende planter, buske og træer m.m. Kan an
vendes til plæner fra april til september, når man ønsker, at græsset kun skal vokse minimalt.
Anvendes marts-november til alle stedsegrøne planter for at modvirke gule og triste blade.
Gødningsinformation:
100 % organisk NPK-gødningsprodukt udvundet af naturlige vegetabilske og animalske
ingredienser. Indeholder ikke gødning fra husdyr og ingen kemiske tilsætningsstoffer. Pro
duktet er fingranuleret og støvfrit med en svag naturlig lugt. Indeholder ekstra jern, magne
sium og svovl, som giver dybgrøn farve til græs og planter. Indeholder andre vigtige spor- og
mikronæringsstoffer som mangan, zinc, kobber, bor, molybdæn og kobolt, der er med til at
sikre sund plantevækst. Mikrorganismen Bacillus subtilis er naturligt forekommende. Den
fremmer et sundt liv i jorden og en effektiv udnyttelse af gødningens næringsstoffer. Under
”Indhold” er angivet garanteret mindste indhold af næringsstoffer.
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Bestillingsnr.:
10 kg (11155)
Anvendelse speriode
JFMAMJJASOND
Indhold:
Total kvælstof (N).................... 5,0 %
Heraf:
Organisk kvælstof (N)............. 5,0 %
Citratopløseligt fosfor (P)......... 1,0 %
Vandopløseligt kalium (K)...... 10,0 %
Total magnesium (Mg)............. 1,8 %
Jern (Fe).................................... 1,8 %
Svovl (S).................................. 7,4 %
Calcium (Ca)............................ 2,2 %
Ikke-plantenæring:
Tangmel.................................. 5,0 %
Mikroorganismer (Bacillus subtilis sp.):
106 kim/g gødningsstof.
Indeholder animalske proteiner. Hold
husdyr væk i min. 21 dage efter brug
af midlet. Produktet er klorfattigt.

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

