Plantejord
Spagnum/kompost

Osmo® Rosenjord
Tilsat gavnlige mikroorganismer, kogødning og ler
Produktinformation:
Osmo® Rosenjord (Premium) er klar til brug og beregnet til udendørs brug, når man planter
eller omplanter roser. Produktet er også velegnet til andre blomstrende planter, hækplanter
m.m.
Osmo® Rosenjord opfylder de højeste krav til en sund plantejord og er sammensat af værdifulde sphagnumtyper, kompost, kogødning, organisk gødning og gavnlige mikroorganismer.
Rosenjorden giver alle rosentyper en perfekt start på livet i din have. Har du gamle roser i dit
bed som trænger til at blive frisket op er Osmo Rosenjord det perfekte valg.
Osmo® Rosenjord er tilsat Osmo® Bio Plante AKTIVATOR m/mykorrhiza, Osmo® Bio Rosengødning, tørret kogødning og ler. Den tilsatte ler, modvirker udtørring og har en god evne til
at holde på vand og dermed holde vandet tilgængeligt for roserne.
Osmo® Rosenjord er klar til brug.
Osmo® Rosenjord sikrer de allerbedste forhold for dine roser og giver store flotte blomster.
Roser gødes ofte, da planten bruger en masse energi til at danne knopper. Vi anbefaler at
gøde roser tre gange årligt: forår, sommer og efterår. Naturligvis med Osmo® Bio Rosengødning.
Tip til flotte roser:
Den bæredygtige vej til sunde og stærke roser opnås bedst ved at øge jordens mikrobiologi
med organisk gødning og jordforbedringsmidler som Osmo® Rosengødning og Osmo®
Bio Plante AKTIVATOR m/mykorrhiza. Så er du også sikker på et minimum af problemer og
sygdomme i dine roser.
Fordele:
• Høj kvalitets plantejord sikrer sunde, stærke roser
• Beriget med organisk gødning, kompost og mikroorganismer
• Indeholder, Mykorrhiza, Trichoderma harzianum og Bacillus subtilis
• Plantejord med en god struktur
• Mindre udtørring.
Nyttige tips:
Efter til- eller omplantning kan overfladen af bedet afdækkes med et lag Osmo® Dekorativ
Pinjebark, sådan får du en dekorativ helhed – og forhindrer yderligere udtørring af jorden.
Hvad har du brug for:
Osmo® Rosenjord, vand, spade og handsker.
Den rette fremgangsmåde:
1. Sørg for at plantehullet er dobbelt så stort som rodnettet.
2. Plant dybt så du får podningsstedet 5-10 cm under jorden.
3. Fyld plantehullet med Osmo® Rosenjord – og vand så.
4. Træd jorden til omkring planten, så jorden bliver fast.
Osmo® Rosenjord:
Osmo® Rosenjord er fremstillet på basis af Lys og mørk sphagnum, kompost, tørret kogødning, sand, ler og kalk. Tilsat Osmo® Bio Rosengødning og med mikronæringsstoffer og jern
og Osmo® Bio Plante AKTIVATOR med Mykorrhiza. Produktionsland Holland.

Bestillingsnr.:
40 liter (11129P)
Indhold:
Organisk voksemedium:
Lys sphagnum....................... 31 %
Mørk sphagnum................... 42 %
Kompost............................... 27 %
Findelingsgrad.............................. Fin
Omsætningsgrad...................... 40-60
pH-værdi................................ 5,0-6,5
Ledningsværdi (EC)... 15,9-17,9 mS/m

Tilsat pr m3:
Organisk-N.......................... 210 gram
Fosfor (P)............................. 70 gram
Kali (K)................................ 210 gram
Magnesium (Mg)................. 120 gram
Jern (Fe)................................ 50 gram
Calcium (Ca)....................... 330 gram
Ler.......................................... 50,0 kg
Dolomitkalk............................. 3,0 kg
Kogødning................................ 5,0 kg
Osmo Bio Organisk gødning.... 1,0 kg*
* Osmo 6-2-6 +2 % Mg
Osmo Bio Plante Aktivator..... 5,0 kg*
* 3-1-3 med Mykorrhiza

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

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.

Organisk og miljørigtig havepleje

www.osmo.dk

