Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Osmo® Organisk Universal Gräsmattegödsel
12-2-4 + 2 % Mg
Organisk gödsel med magnesium. Klorfattig.
Produktinformation:
Osmo Universal Gräsmattegödsel är en organiskt baserat allroundgödsel som passar till
alla typer av gräsmattor. Produkten är miljövänlig och skonsam mot gräs och natur. Osmo
Universal Gräsmattegödsel kan användas både vid anläggning av gräsmattor och till vanlig
skötsel av gräsmattor.
Gräsmattegödseln är berikad med extra magnesium, som ger gräsmattan en djupgrön färg
i månader. Universal Gräsmattegödsel är sammansatt av två typer av kväve. Det innebär att
gödseln ger en effekt ”här och nu”, men också på längre sikt. Det tillsatta ureakvävet frigörs
ganska snabbt och ger god tillväxt. Gödselns innehåll på 6 % naturligt kväve görs tillgängligt
för gräset genom mikroorganismerna i jorden. Kvävet frigörs inte så snabbt. Därför är en
organisk gödsel långtidsverkande.
Denna speciella kombination av näringsämnen garanterar att gräset växer jämnt och homogent under en period på sex till åtta veckor. Osmo Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 (+2 %
Mg) används två till tre gånger om året. Kontinuerlig användning av organisk gödsel bidrar
till en frisk och stark gräsmatta som har kraft nog att stå emot slitage, sjukdom och torka.
Dosering:
• 3 kg pr. 100 m2 per gång till befintliga gräsytor.
Tips: En handfull gödsel = +/-50 gram
Resultat:
En vacker och slitstark gräsmatta.
Användning:
Vid nyanläggning av gräsmattor:
• 5 kg pr. 100 m2 sprids ut och vänds lätt ner i jorden.
Därefter sår man frö eller rullar ut den färdiga gräsmattan.
Underhåll/skötsel av gräsmattan:
• Efter den första klippningen (längd +/- 7 cm) tillför man produkten varannan till var tredje
månad från mars till september med 3 kg pr. 100 m2 per gång.
Nyttiga tips:
En livskraftig och välmående gräsmatta får man enklast genom god skötsel och regelbunden
gödsling med organisk gödsel. Vi rekommenderar användning av Osmo Vertigazon 6-1-17 (+2
% Mg) Mossbortagare & Gräsmattegödsel en gång varje vår.

Beställningsnr:
5 kg (11650)
10 kg (11111)
20 kg (11110)
Användningsperiod
JFMAMJJASOND
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.

Därefter används Osmo Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 två gånger med sex till åtta veckors intervall. Till god skötsel hör också eftersådd med nytt gräsfrö, så att man upprätthåller
ett bra bestånd av gräs i gräsmattan.
Gödselinformation:
Osmo Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 (+2) är ett sammansatt organiskt mineralhaltigt
NPK gödselmedel med magnesium. Innehåller halvfint, milt och naturligt utvunnet fosfat
samt extra magnesium. Näringsämnena är utvunna ur urea, fjädermjöl, torkad tång, blodmjöl
och vinasse. Nedan anges garanterat lägsta innehåll av näringsämnen.

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

Osmo produkterna produceras enligt miljövänliga och bärkraftiga normer. De tillverkas med grön el från
solenergi, och CO2-belastningen är därmed minimal. Denna produkt uppfyller kraven i bilaga II av EU’s
förordning nr 2092/91 om ekologiska produktionsmetoder för lantbruksprodukter. Eftersom användningen av denna produkt ligger utanför vår kontroll kan E. Marker A/S inte göras ansvarigt för otillräcklig
verkan vid felaktig dosering.

Organisk och miljövänlig trädgårdsskötsel

www.osmo.se

