
Osmo® Allround Blomsterjord
Blomsterjord til indendørs- og udendørsbrug

Produktinformation:
Osmo® Allround Blomsterjord (Basic) er beregnet til brug indendørs, i haver, på terrasser 
og altaner, og er også velegnet til dyrkning af frugt og grønsager. Produktet er sammensat af 
mørk og lys sphagnum, kompost og gødning.  

For at opnå optimal vækst og blomstring er der tilsat en særlig NPK gødning med sporstoffer. 
Dette sikrer, at planterne får tilstrækkeligt med næring i de første otte uger. 

Nyplantning og omplantning: 
• For at sikre god dræning lægger du først et lag med lecakugler i urtepotten eller blomster-

kassen.

• Læg et lag OSMO Allround Blomsterjord i urtepotten eller blomsterkassen. 

• Anbring planterne og fyld på med jord. 

• Tryk jorden til og vand rigeligt.

Plantning i bede eller prydhaver: 
• Grav et tilstrækkeligt dybt hul, hvor haveplanten skal plantes. 

• Fyld hullet halvt op med et lag Osmo Allround Blomsterjord. 

• Sæt planten i og fyld på med jord. 

• Tryk jorden godt til og vand derefter rigeligt.

Ryst sækken og dens indhold godt før brug.

Plejeråd:
Vand fornuftigt og regelmæssigt med relativt små mængder vand. Der må absolut ikke bru-
ges for meget vand. For meget vand kan føre til rodråd. 

Tilsæt Osmo flydende gødning 1-2 gange om ugen.

Opbevaring:
Åbnet sæk opbevares godt tillukket.

Gødet plantejord:
Osmo Allround Blomsterjord fremstillet på basis af sphagnum, kompost, kalk, samt fast 
mineralsk NPK Multimix 14-7-15 startgødning med mikronæringsstoffer. Produktionsland 
Holland.

www.osmo.dk

Bestillingsnr.: 
40 liter (11795P)

Plantejord
Spagnum/kompost

Organisk og miljørigtig havepleje

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:
Organisk voksemedium:

 Lys sphagnum....................... 10 %

 Mørk sphagnum ..................  70 %

 Kompost ..............................  20 %

Findelingsgrad ............................. Fin

Omsætningsgrad .....................  60-80

pH-værdi ............................. 5,0 – 6,5

Ledningsværdi (EC) ........... 4-5 mS/m

Tilsat pr. m3: 
Nitrat-N ..............................  3,5 gram

Ammonium-N .....................  3,2 gram 

Fosfor (P)............................  3,4 gram 

Kalium (K) ..........................  7,2 gram 

Magnesium (Mg) .................  1,2 gram 

Jern (Fe) ...............................  1,2 gram 

Mangan (Mn).......................  1,2 gram 

Kobber (Cu) .........................  1,2 gram 

Zink (Zn) .............................  0,5 gram 

Molybdæn (Mo) ..................  0,5 gram 

Bor (B)................................  0,5 gram 

Dolomitkalk............................. 5,0 kg

Mineralsk gødning ..................  1,2 kg

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


