
Osmo® Rosjord
Med gynnsamma mikroorganismer, kogödsel och lera

Produktinformation:
Osmo® Rosjord är färdig att använda och är avsedd för utomhusbruk, vid plantering eller 
omplantering av rosor. Produkten lämpar sig också utmärkt för andra blommande växter, 
häckväxter m.m.  
 Osmo® Rosjord uppfyller de hösta kraven på en bra planteringsjord, och den är samman-
satt av värdefulla sphagnumtyper, kompost, kogödsel, organisk gödsel och gynnsamma 
mikroorganismer. Rosjorden ger alla rossorter i trädgården en perfekt start i livet. Om du 
behöver pigga upp dina gamla rosor i rabatten, är Osmo Rosjord det perfekta valet.   
  Osmo® Rosjord innehåller Osmo®Bio Växt START med mykorrhiza,  Osmo®Bio Rosengöd-
sel, torkad kogödsel samt lera. Den tillsatta leran motverkar uttorkning och har god förmåga 
att hålla kvar vatten, så att det är tillgängligt för rosorna.
 Osmo® Rosjord är klar att använda.
 Osmo® Rosjord säkerställer optimala förhållanden för dina rosor och bidrar till stora, vack-
ra blommor. Rosor ska gödslas ofta, eftersom de behöver massvis med energi för att bilda 
knoppar. Vi rekommenderar att man gödslar rosor tre gånger om året: på våren, sommaren 
och hösten. Naturligtvis med Osmo® Bio Rosengödsel.

Så får du vackra rosor:
Ett miljöriktigt sätt att skapa friska och starka rosor är att stimulera jordens mikrobiologi 
med organisk gödsel och jordförbättrande medel som Osmo® Rosengödsel och Osmo® Bio 
Växt START med mykorrhiza. Då kan du vara säker på att dina rosor drabbas av så få problem 
och sjukdomar som möjligt.

Fördelar:
• Planteringsjord av hög kvalitet ger friska, starka rosor
• Berikad med organisk gödsel, kompost och mikroorganismer
• Innehåller mykorrhiza, Trichoderma harzianum och Bacillus subtilis
• Planteringsjord med bra struktur
• Mindre uttorkning.

Tips:
Efter ny- eller omplantering kan rabatten täckas med ett lager av Osmo® Dekorativ Pinje-
bark, så att du får en dekorativ helhet – och slipper ytterligare uttorkning av jorden.

Du behöver följande:
Osmo® Rosjord, vatten, spade, handskar.

Gör så här:
1. Se till att planteringshålet är dubbelt så stort som rotnätet.
2. Plantera djupt, så att ympstället hamnar 5-10 cm under jorden.
3. Fyll planteringshålet med Osmo® Rosjord – och vattna sedan.
4. Trapa till jorden runt växten, så att den blir fast.

Osmo® Rosjord:
Osmo® Rosjord baseras på ljus och mörk sphagnum, kompost, torkad kogödsel, sand, 
lera och kalk. Innehåller Osmo® Bio Rosengödsel med mikronnäringsämnen och järn samt 
Osmo®Bio Växt START med mykorrhiza. Produktionsland: Holland.

Beställningsnr: 
40 liter (11129P)

Planteringsjord
Spagnum/kompost

Innehåll:
Organiskt växtmedium:

 Ljus sphagnum ..................... 31 %

 Mörk sphagnum ..................  42 %

 Kompost ..............................  27 %

Finfördelningsgrad ....................... Fin

Omsättningsgrad ....................  40-60

pH-värde ...............................  5,0-6,5

Ledningsförmåga ....  15,9-17,9 mS/m

Tillsatt pr. m3: 
Organiskt N ........................  210 gram

Fosfor (P).............................  70 gram

Kalium (K) ..........................  210 gram

Magnesium (Mg) ................  120 gram

Järn (Fe) ...............................  50 gram

Kalcium (Ca) ......................  330 gram

Lera ....................................... 50,0 kg

Dolomitkalk............................. 3,0 kg

Kogödsel ................................. 5,0 kg

Osmo Bio Organisk gödsel ......  1,0 kg 

Osmo 6-2-6 +2 % Mg

Osmo Bio Växt Start  5,0 kg 3-1-3 med 

mykorrhiza

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:
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