
Osmo® Rosengødning 6-2-8 + 2 % Mg
100 % organisk gødning med magnesium og tang. Klorfattig.

Produktinformation:
Osmos  Rosengødning er et naturligt og fingranuleret gødningsstof til gødskning af blom-
strende roser. Kan anvendes til alle typer af roser. 

Osmo Rosengødning er en organisk specialgødning specielt udviklet til roser.

Osmo Rosengødning indeholder 2 % magnesium og 5 % tang, der giver garanti for stærke 
planter og blomster i intense farver. 

Tang har været anvendt igennem tiderne som naturlig gødning i kystnære områder til blom-
ster og køkkenhaver. Tang tilfører jorden vigtige sporstoffer og mineraler, hvilket er med til at 
sikre en sund plantevækst og en sund jord. 

Afskårne blomster holder sig flotte i længere tid p.g.a. det høje kaliumindhold i Osmos 
Rosengødning.

Produktet er miljøvenligt, bæredygtigt og skånsomt overfor roser og natur.

Anvendelse/dosering:

Ved plantning i haven:
• 50 gram pr. plante anbringes i plantehullet og blandes grundigt med plantejorden.

Efter plantning:
• 50-100 gram pr. plante strøs i marts, og igen efter blomstring 2 gange i løbet af sæsonen.

(Mini)roser i potter:
• Bland 5 gram Bio Rosengødning pr. liter pottejord før tilplantning. Gentag hver 3. måned.

TIP: 1 håndfuld gødning svarer til ca. 50 gram.

Nyttige tips:
Brug Osmo Kogødning som jordforbedringsmiddel sammen med Rosengødning i plantehul-
let, så er du sikker på et smukt resultat med flotte blomstrende roser. Ved plantning af roser 
tilføres Osmo Kogødning  i plantehullet. Dette forhøjer humusindholdet i jorden lige, hvad 
roser har brug for! 

Brug organisk gødning hvis du ønsker at øge jordens indhold af muld, mikroorganismer etc. 
Med organisk gødning får man en god porøs og humusrig jordbund med sunde og stærke 
planter, der er modstandsdygtige overfor stress, tørke og sygdom. Næringsstofferne i 
organisk gøding udvaskes ikke af jorden. Derfor har organisk gødning altid langtidsvirkende 
effekt.

Gødningsinformation:
Osmo Rosengødning 6-2-8 (+ 2 Mg) er et sammensat 100 % organisk NPK-gødningsstof med 
magnesium og tang. Næringsstofferne er udvundet af mildt og naturligt fosfat, fjer mel, tør-
ret tang, mel af kakaoskaller, blod mel og reststoffer fra sukkerroer (vinasse). 

Under ”Indhold” er angivet garanteret mindste indhold af næringsstoffer.

www.osmo.dk

Bestillingsnr.: 
2 kg (10814R)
5 kg (10815)
10 kg (11563)

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) ...................   6,0 %

Heraf:

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

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

Vandopløseligt kalium (K) ......   8,3 %

Total magnesium (Mg)............   2,4 %

Ikke-plantenæring:

Tang .......................................   5,0 %

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
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