Planteringsjord
Spagnum/kompost

Osmo® Allround Blomjord
Blomjord av allroundtyp för inomhus- och utomhusbruk
Produktinformation:
Osmo® Allround Blomjord Basic lämpar sig för blommor inomhus, i trädgårdar, på terrasser
och balkonger, och kan även användas för odling av frukt och grönsaker.
För optimal tillväxt och blomning tillsätts ett särskilt gödningsmedel med spårämnen. Det
säkerställer att växterna får tillräcklig näring under de första åtta veckorna.
Ny- och omplantering:
• För att säkerställa god dränering placeras först ett lager med lecakulor i krukan eller
blomlådan.
• Fyll på med ett lager av Osmo Allround blomjord i krukan eller lådan.
• Sätt växterna på plats och fyll sedan upp med jord.
• Tryck till jorden lätt och vattna rikligt.
Plantering i rabatter och prydnadsträdgårdar:
• Gräv ut ett tillräckligt stort hål där trädgårdsväxten ska planteras.
• Fyll till hälften med ett skikt Osmo Allround blomjord.
• Plantera plantan och fyll på med jord.
• Tryck till jorden ordentligt överallt och vattna sedan rikligt.
• Skaka säcken med innehållet ordentligt före användning.
Skötselråd:
Vattna regelbundet med små mängder vatten. Det får absolut inte bli för mycket. För mycket
vatten kan leda till rotröta.
Tillför Osmo flytande gödningsmedel 1-2 gånger per vecka.
Plantjord med gödsel:
Osmo Allround Blomjord innehåller sphagnum, kompost samt en tillsats av mineralisk NPKgödning med mikronäringsämnen och järn. Produktionsland Holland.

Beställningsnr:
40 liter (11795P)
Innehåll:
Organiskt växtmedium:
Ljus sphagnum...................... 10 %
Mörk sphagnum................... 70 %
Kompost............................... 20 %
Finfördelningsgrad.........................Fin
Omsättningsgrad..................... 60-80
pH-värde.............................. 5,0 – 6,5
Ledningsvärde (EC)............ 4-5 mS/m

Tillsatt per 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
Järn (Fe)................................ 1,2 gram
Mangan (Mn)....................... 1,2 gram
Koppar (Cu).......................... 1,2 gram
Zink (Zn).............................. 0,5 gram
Molybden (Mo)................... 0,5 gram
Bor (B)................................ 0,5 gram
Dolomitkalk............................ 6,0 kg
NPK*........................................ 1,2 kg
* NPK Multimix 14-7-15 med spårämnen.

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
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