Planteringsjord
Spagnum/kompost

Osmo® Citrusjord
För citrus- och medelhavsväxter
Produktinformation:
Osmo Citrusjord Premium är en väl sammansatt specialjord, avsedd för citrus- och medelhavsväxter.
Osmo Citrusjord innehåller sphagnum och kokosfiber, vilket ger en lätt, luftig jord som inte
bara är bra att arbeta med, utan som också ger riktligt med luft åt rötterna. Lera, kalk och
lavagrus har tillsatts för att jorden ska passa alla typer av citrus- och medelhavsväxter.
Kalken ger rätt surhetsgrad (pH) i krukan, och gör att växtförhållandena i så hög grad som
möjligt påminner om sydligare växtförhållanden. Leran håller kvar fukten i krukan och bidrar
till att förhindra uttorkning. Ytterligare en fördel hos leran är förmågan att hålla kvar näringsämnena, så att krukväxten alltid får den näring den behöver. I citrusjorden finns också en
tillsats av mikronäringsämnen och järn, vilket ger vackra gröna blad.
Lavagrus bidrar till en bra och stabil struktur i krukan, så att jorden inte faller ihop. Tack vare
lavan förblir citrusjorden stabil, och jorden får längre hållbarhet i krukan.
En bra kompostjord bidrar till mikroorganismer i planteringsjorden – något som ger friska
växter.
Osmo Citrusjord är av hög kvalitet och har god förmåga att hålla kvar vatten. Det betyder
att krukväxten förses med vatten alltefter behov. Citrusjorden passar utmärkt till citroner,
klementiner, kumquat, apelsiner o.s.v. liksom till medelhavsväxter som exempelvis olivträd
och palmer.
Med sin rika näring lägger citrusjorden grunden till friska, vitala krukväxter med härliga
frukter.
Praktiska tips:
Efter planteringen gödslas en gång i veckan med Osmos organiska flytande BIO Universal-gödning för bästa blomning och fruktbildning.
Vad du behöver:
Osmo Citrusjord, vatten, krukskärva, Osmo organisk flytande gödning, kruka.
Tillvägagångssätt:
1. Täck över hålet i krukans botten med en krukskärva eller liknande.
2. Fyll krukan till 50 % med Osmo citrusjord. Tryck försiktigt till jorden och gör ett hål för
krukväxten.
3. Placera citrusväxten eller medelhavsväxten i hålet och fyll på mer jord. Tryck försiktigt till
jorden. Vattna.
4. Efter planteringen gödslar du en gång i veckan med organisk, flytande gödning.

Beställningsnr:
20 liter (11647P)
Innehåll:
Organiskt växtmedium:
Ljus sphagnum.......................... 30 %
Mörk sphagnum........................ 45 %
Kokosfibrer................................. 15 %
Kompost...................................... 10 %
Finfördelningsgrad............................. Fin
Omsättningsgrad........................... 60-80
Nitratvärde.......................................... 80
Fosforvärde......................................... 63
Kaliumvärde........................................ 95
pH-värde...................................... 5,0-6,0
Ledningsvärde (EC)........... 3,5-4,5 mS/m

Tillsatt per m3:
Dolomitkalk................................... 6,0 kg
NPK*............................................... 1,2 kg
Lera.................................................. 50 kg
Lava................................................. 50 kg
Sand................................................ 50 kg
* NPK Multimix 14-7-15 med
spårämnen.

Lycka till!
Plantjord med gödsel:
Citrusjorden innehåller sphagnum, kokosfibrer, kompost, lera, lavagrus och kalk samt en tillsats av mineralisk NPK-gödning med mikronäringsämnen och järn. Produktionsland Holland.

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

