Plantejord
Spagnum/kompost

Osmo® Universal Plantejord
Tilsat organisk gødning
Produktinformation:
OSMO Universal Plantejord (Premium) er en allround jordblanding til krukker og stueplanter inden- og udendørs. Klar til brug ved til- eller omplantning og deling af stueplanter. 1 og
2-årige planter i krukker, potter og blomsterkummer.
OSMO Universal Plantejord opfylder de højeste krav og er sammensat af udvalgte værdifulde
sphagnumtyper. Beriget med ekstra kalk, OSMO’s egen organiske gødning samt mineralsk
startgødning giver OSMO Universal Plantejord de allerbedste forhold for alle dine planter.
Den tilsatte organiske gødning og startgødning holder 1-2 måneder efter, at planterne er
begyndt at vokse. Gød herefter med flydende gødning eller organisk gødning fra OSMO.
Fordele:
• Høj kvalitetsjord til all-round brug
• Beriget med organisk gødning og kalk
• Plantejord med en god struktur.
Nyttige tips:
Efter til- eller omplantning med OSMO Universal Plantejord, kan overfladen af krukken dækkes med et lag OSMO Dekorativ Pinjebark. Sådan får du en dekorativ helhed og forhindrer
hurtig udtørring af jorden.
Du har brug følgende:
OSMO universal plantejord, vand, potteskår eller anden form for drænlag. OSMO flydende
gødning, potte/krukke, OSMO Dekorativ Pinjebark.
Den rette fremgangsmåde:
1. Dæk pottens hul med nogle potteskår eller anden form for drænlag.
2. Fyld plantejord i så potten er halvt fyldt, tryk det let mod siderne og hold et plantehul frit i midten.
3. Fjern forsigtigt planten fra sin tidligere potte. Løsgør rodklumpen lidt og sæt planten i hullet i den nye potte. Fyld nu op med OSMO universalgødet plantejord og tryk godt til. Vand
rigeligt.
4. Efter omplantning, gød ugentligt med lidt OSMO flydende gødning til terrasseplanter.
Gødet plantejord:
Plantejord fremstillet på basis af sphagnum, kompost, kokosfibre, kalk, fast OSMO organisk
gødning 6-2-6 med mikronæringsstoffer samt fast mineralsk NPK Multimix 14-7-15 startgødning med mikronæringsstoffer. Produktionsland Holland.
Tilsat pr. m3:
Nitrat-N.................. 65 gram
Ammonium-N......... 55 gram
Organisk-N........... 180 gram
Fosfor (P)............. 126 gram
Kali (K)................. 370 gram
Magnesium (Mg)... 1,8 gram

Jern (Fe)................. 1,0 gram
Mangan (Mn)........ 1,0 gram
Kobber (Cu)........... 1,5 gram
Zink (Zn)................ 0,5 gram
Molybdæn (Mo)..... 1,0 gram
Bor (B).................. 0,3 gram

Dolomitkalk . ......... 6,0 kg
Organisk gødning... 3,0 kg
Mineralsk gødning.. 1,0 kg

Bestillingsnr.:
40 liter (11792P)
Indhold:
Organisk voksemedium:
Lys sphagnum...................... 30 %
Mørk sphagnum................... 50 %
Kokosfibre............................. 15 %
Kompost................................. 5 %
Findelingsgrad...............................Fin
Omsætningsgrad...................... 33-53
Nitratværdi............................... 25-55
Fosforværdi.............................. 25-40
Kaliumværdi............................. 45-60
Magnesiumværdi..................... 35-45
Calcium mindsteværdi................. 230
pH-værdi................................ 4,5-5,7
Ledningsværdi (EC)...... 3,6-5,6 mS/m

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
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