
Osmo® Krukjord
Med fuktighetsbevarande TerraCottem® 

Produktinformation:
OSMO Krukjord med fuktighetsbevarande TerraCottem® är en färdig allroundblandning för 
ny- och omplantering, delning av inomhusväxter samt ett- till tvååriga växter. Lämpar sig 
särskilt väl för krukor, blomsterlådor och amplar. Om du vill undvika att växterna torkar ut, 
men samtidigt vill slippa vattna alltför ofta, är denna produkt idealisk.
 OSMO Krukjord med fuktighetsbevarande TerraCottem® innehåller vatten-absorberen-
de- och polymerkristaller, som gör att du kan vattna hälften så ofta. OSMO Krukjord med 
fuktighetsbevarande TerraCottem® uppfyller högt ställda krav. 
 Denna kvalitetsjord är sammansatt av utvalda sphagnumtyper, mineralisk startgödsel och 
kalk. OSMO Krukjord med fuktighetsbevarandeTerraCottem® ger dina växter de allra bästa 
förutsättningarna. Den tillsatta startgödseln räcker i tre veckor. Gödsla sedan med OSMO 
flytande gödsel eller OSMO’s organiska gödselmedel. 

Praktiska tips:
Efter nyplantering med OSMO Krukjord med fuktighetsbevarande TerraCottem® kan ytskik-
tet täckas med ett lager av OSMO Dekorativ Pinjebark.

Så får du en dekorativ helhet samtidigt som jorden inte torkar ut. OSMO Krukjord med fuktig-
hetsbevarande TerraCottem® kan användas både inom- och utomhus.

Fördelar:
• Du kan vattna hälften så ofta
• Vatten och fukt stannar kvar mycket länge
• Plantjord av mycket hög kvalitet.

Vad du behöver:
OSMO universal plantjord med fuktighetsbevarande TerraCottem®, vatten, krukskärvor, 
OSMO flytande krukväxtnäring, kruka eller ampel.

Tillvägagångssätt:
1. Täck hålet i krukan med några krukskärvor eller annan form av dräneringsmaterial.
2. Fyll krukan till hälften med jord, tryck jorden lätt mot sidorna och skapa ett planteringshål 

i mitten.  
3. Lyft försiktigt upp plantan ur den gamla krukan. Lossa rotklumpen en aning och sätt 

plantan i hålet i den nya krukan. Fyll på med OSMO Krukjord med fuktighetsbevarande 
TerraCottem® och tryck till ordentligt. Vattna rikligt.

4. Efter omplantering gödslar du ordentligt med OSMO flytande gödsel för terrassväxter. Du 
kan även använda vårt Bio Universal Trädgårdsgödsel 6-2-6.

Plantjord med gödsel:
Krukjord tillverkad på en bas av sphagnum, kompost, kalk, och fast mineralisk NPK-startgöd-
sel med mikronäringsämnen. Blandad med Terracottem som är en blandning av vulkanisk 
lavasten, vattenabsorberande polymerer, biostimulanter och gödningsämnen. Med tillsats av 
Perlite för att ge bättre luft åt rotsystemet.

Tillsatt pr. m3:
Nitrat-N ................. 98 gram
Ammonium-N ........ 83 gram 
Fosfor (P) .............. 95 gram 
Kalium (K) ........... 300 gram 
Magnesium (Mg) ..  1,7 gram 
Järn (Fe) ................  1,5 gram 

Mangan (Mn)........  1,5 gram 
Koppar (Cu) .......... 2,5 gram 
Zink (Zn) ............... 0,8 gram 
Molybden (Mo).....  1,5 gram 
Bor (B).................. 0,5 gram 
Dolomitkalk..............  6,0 kg

Terracottem ..............  3,0 kg
Gödsel* ....................  1,5 kg 
* NPK Multimix 14-7-15 med 
mikronäring.

Beställningsnr: 
40 liter (11791P)

Planteringsjord
Spagnum/kompost

Innehåll:
Organisk voksemedium:

 Lys sphagnum......................  40 %

 Mørk sphagnum ..................  45 %

 Kompost ............................... 10 %

 Perlite ....................................  5 %

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

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

Nitratværdi ..............................  35-65

Fosforværdi .............................. 19-32

Kaliumværdi ............................  40-55

Magnesiumværdi ....................  25-35

Calcium mindsteværdi ................. 180

pH-værdi ...............................  4,9-5,7

Ledningsværdi (EC) ..... 4,5-5,5 mS/m

www.osmo.seOrganisk och miljövänlig trädgårdsskötsel

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.

Distribution och återförsäljning:

Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se
www.osmo.se


