
Osmo® Vertigazon Mossborttagare och Gräsmattegödsel 
6-1-17 + 2 % Mg
Organisk gräsmattagödsel med indirekt mosshämmande verkan

Produktinformation:
Osmo® Vertigazon minska behovet av vertikalskärning av gräsmattan. Vertigazon är en orga-
nisk gräsmattegödsel som innehåller komposterande bakterier. Produkten är miljövänlig och 
skonsam mot gräs och natur.
Gödseln är långtidsverkande. Den tillför gräsmattan de näringsämnen den beöver för optimal 
tillväxt, färg och friskhet. Samtidigt bromsas tillväxten av mossa i gräsmattan.
Med Vertigazon minskas behovet av vertikalskärning av gräsmattan. Den särkilda sam-
mansättningen hos denna gödsel, som har ett högt innehåll av kali, gör att mossans rötter 
bränns kraftigt (men inte gräsets). Mossan gulnar efter 2-3 veckor och försvinner därefter av 
sig självt. Vertigazon missfärgar inte plattor, betong eller terrasser. Missfärgning förekommer 
ofta vid användning av järnsulfat. Järnsulfat ingår ej i denna produkt.
De komposterande bakterierna i produkten granterar att filten i gräsmattan (ännu ej nedbrut-
na organiska rester från rötter, gräsklippning och mossa) effektivt omsätts till humus och 
nyttig näring för gräset.
Kontinuerlig användning av organisk gödsel bidrar till en frisk och stark gräsmatta som har 
kraft att stå emot slitage, sjukdom, mossa och torka

Användning som mossborttagare:
Från mars månad kan mossan indirekt tas bort med Vertigazon. Vertigazon sörjer samtidigt 
för att den döda mossan och filt ombildas till nyttiga näringsämnen.

Dos som mossborttagare:
15 kg pr. 100 m2. En säck på 20 kg räcker till 140 m2 gräsmatta.

Användning som gräsmattegödsel:
Produkten kan även användas som gräsmattegödsel om du bara önskar låg till moderat 
tillväxt i gräset.

Dos som gräsmattegödsel:
• 5 kg pr. 100 m2, 2-3 gånger per år. En säck på 20 kg räcker till 400 m2 gräsmatta.

Detta får du med Osmo Vertigazon:
• Komposterande bakterier som förhindrar filtbildning i gräsmattan
• Magnesium som ger gräsmattan en vacker grön färg
• Både gödsel och mossborttagare
• Organisk näring med långtidsverkan
• En miljövänlig gödselprodukt.

Nyttiga tips:
En stark och frisk gräsmatta får man enklast genom god skötsel och regelbunden gödsling 
med organisk gödsel. Vi rekommenderar användning av Vertigazon en gång varje vår.
Därefter används Osmo Universal Gräsmattegödsel 12-2-4 två gånger med sex till åtta veck-
ors intervall. Till god skötsel hör också hjälpsådd med nytt gräsfrö, så att man upprätthåller 
ett bra gräsbestånd i gräsmattan.

Gödselinformation:
Ett sammansatt organiskt/mineralhaltigt NPK-gödselmedel med magnesium 6-1-17 (+ 2 % 
Mg). Tillsatt bakterier. Nedan anges garanterat lägsta innehåll av näringsämnen. Produk-
tionsland Belgien.

Beställningsnr: 
10 kg (11109)
20 kg (11108)

Gödselprodukter
Granulat (säckar)

Användningsperiod
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Innehåll: 
Total kväve (N) ........................  6,0 %

Därav:

 Organiskt kväve (N) ............  3,0 %

 Vattenlösligt kväve (N)........  3,0 %

Amidkväve/urea:

Citratlösligt fosfor (P) ............... 1,3 %

Vattenlösligt kalium (K) .......... 16,6 %

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

Bakterier (Bacillus sp.):

106 sporer per gram gödselsmedel

Produkten är klorfattig.

www.osmo.seOrganisk och miljövänlig trädgårdsskötsel

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 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.


