
Osmo® Dekorativ Pinjebark
10-20 mm, små spånor

Produktinformation:
Den praktiska och dekorativa pinjebarken är en naturprodukt, avsedd att användas  i träd-
gårdar och parker. Pinjebarken kan läggas i rabatter, under buskar och träd, runt blommor 
och i blomlådor. 

Pinjebarken tar fram det allra vackraste hos dina rabatter och blomlådor. Den dekorativa 
barkens effekt förhöjs dessutom av doften hos denna pinjeart från Gascognes hedlandskap.

Egenskaper:

• Vår: Förebygger uppkomsten av ogräs. Om marken täcks med ett 5-10 cm tjockt skikt av 
bark verkar detta hämmande på ogräsets tillväxt. Denna egenskap hänger dels samman 
med garvämnena i barken, dels med storleken hos de enskilda barkbitarna.

• Sommar: Skyddar mot uttorkning av jorden. Förångningen minskar och därmed behöver 
man inte vattna särskilt ofta. Barkskiktet gör att fukten bevaras under längre tid.

• Höst: Barkskiktet förhindrar erosion.

• Vinter: Barkskiktet skyddar den nedre delen av växten mot frost och mot stora temperatur-
förändringar.

Till blomkrukor, krukor och balkonglådor:
Pinjebark i små spånor (Pinus Maritima), 10-20 mm. Den vackra rödbruna färgen håller sig 
länge. Utmärkt som dekoration i blomkrukor, större krukor eller balkonglådor.

1 säck à 70 liter räcker till:
1,2 m2 i ett 5 cm tjockt lager
1,0 m2 i ett 7 cm tjockt lager
0,7 m2 i ett 10 cm tjockt lager

Storlek:
10-20 mm, små spånor

Antal:
39 säckar per pall

Tip:
- Lägg ut ett cirka 5 cm tjockt skikt med pinjebark över det område som du vill täcka.
- När du lagt ut barken ska växterna inte vattnas alltför ofta.

Beställningsnr: 
70 L (10687P)

Pinjebark
Flis

Innehåll:
Pinjebark (naturprodukt)

Ikke-fermenterat växtsubstrat utan 

tillsatsämnen.

Användningsperiod
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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.
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