
Osmo® Organisk Universal Plænegødning 12-2-4 + 2 % Mg
Organisk gødning med magnesium. Klorfattig

Produktinformation:
Osmo® Universal Plænegødning er en allround organisk baseret gødning til enhver plæne-
type. Produktet er miljøvenligt og skånsomt overfor græs og natur. Udvaskning af kvælsstof 
til grundvand og vandløb er minimal med en organisk gødning, så du behøver ikke at være 
bekymret for at skade naturen med Osmo’s plænegødning.
 Osmo® Universal Plænegødning kan anvendes både til anlægning af græsplæner, og til 
almindelig plænepleje. Du kan med Osmo’s plænegødning gøde når som helst uden at tænke 
på vejret. Også i solskin og uden at ”brænde” plænen af. 
 Plænegødningen er beriget med ekstra magnesium, som giver plænen en dybgrøn farve i 
månedsvis. Produktet er sammensat af 2 kvælstofs typer. Det betyder, at gødningen giver en 
”her og nu”-effekt, men også en langtidsvirkende effekt. Det tilsatte urea kvælstof frigøres 
relativt hurtigt og giver god tilvækst i plænen.
 Gødningens indhold på 6 % naturligt kvælstof gøres tilgængeligt for græsset af jordens 
 mikroliv. Frigivelsen sker ikke så hurtigt. Derfor er en organisk gødning langtidsvirkende. 
Denne særlige kombination af næringsstoffer sikrer en jævn og ensartet vækst i græsset over 
en 6-8 ugers periode. Osmo® Universal Plænegødning anvendes 2-3 gange om året. Kontinu-
erlig brug af organisk gødning medvirker til, at man får en sund og stærk græsplæne, der har 
modstandskraft overfor slitage, mos, sygdom og tørke. 

Dosering:  
• 3 kg pr. 100 m2 pr. gang til eksisterende græsarealer.
 
 T i p :  1 håndfuld gødning svarer til ca. 50 gram.
 Resultat: En smuk og slidstærk græsplæne.

Anvendelse:
Ved nyanlægning af plæner:
• 5 kg pr. 100 m2 udstrøs og indarbejdes let i jorden.  

Herefter udlægges frø eller rullegræs.

Vedligeholdelse/pleje af plæner:
• Efter første plæneklipning tilføres produktet første gang 3-5 kg pr. 100 m2.  

Efterfølgende med 6-8 ugers mellemrum 3 kg pr. 100 m2  pr. gang. 

Ønskes kraftigere tilvækst gives 5 kg pr. 100 m2.

Nyttige tips:
En stærk og sund græsplæne opnåes bedst ved god pleje og regelmæssig gødskning med 
organisk gødning. Vi anbefaler, at anvende Osmo Vertigazon Mosfjerner og Plænegødning 
6-1-17 + 2 % Mg en gang i foråret. Så er du også helt sikker på en mosfri plæne.  Derefter an-
vendes Osmo Universal Plænegødning 12-2-4 to gange med 6-8 ugers interval. Til god pleje 
hører også eftersåning med nye græs frø, således at en god bestand af græs kan opretholdes 
i plænen.

Gødningsinformation:
Osmo® Universal Plænegødning 12-2-4 + 2 % Mg er et sammensat organisk mineralsk NPK 
gødningsstof med magnesium. Tilvirket af animalske og vegetabilske biprodukter som fx 
fjermel, blodmel, mel af kakaoskaller og vinasse. Indeholder ikke gødning fra fjerkræ. Inde-
holder mineralsk N i form af urea. Under ”Indhold” er angivet garanteret mindste indhold af 
næringsstoffer.

www.osmo.dk

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

Gødningsprodukter
Granulat (sække)

Organisk og miljørigtig havepleje

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

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.

Indhold:
Total kvælstof (N) ..................   12,0 %

Heraf:

Organisk kvælstof (N) ............   6,0 %

Vandopløseligt kvælstof (N) ...   6,0 %

(Amid kvælstof/urea)

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

Vandopløseligt kalium (K) ......   4,2 %

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

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


