
Osmo® Vertigazon Plænekur 6-1-17 + 2 % Mg
Organisk plænekur med langtidsvirkende næring. Klorfattig.

Produktinformation:
Osmo® Vertigazon er en organisk baseret plænekur med tang, tilsat komposterende bakte-
rier og med et højt indhold af magnesium, der giver flot mørkegrønt græs. Plænekuren er 
baseret på en miljøvenlig og organisk NPK-gødning, der virker skånsomt på græsset. Du kan 
også anvende Vertigazon som en forårs- og efterårsgødning til græsplænen.

Den granulerede plænekur er langtidsvirkende, og græsplænen får tilført de nødvendige næ-
ringsstoffer for optimal vækst, farve og sundhed. Den særlige sammensætning af kuren med 
et højt indhold af kalium giver græsset optimale betingelser. De komposterende bakterier 
hjælper med at omdanne ophobede organiske rester fra rødder, plæneklipning og dødt mos i 
græsplænen til næringsstoffer.

Osmo® Vertigazon giver ikke misfarvning af fliser, beton eller terrasser. Misfarvning kan ty-
pisk forekomme ved anvendelse af produkter med jernvitriol/jernsulfat, som dog ikke indgår 
i Vertigazon.

Kontinuerlig brug af organisk gødning medvirker til, at man får en sund og stærk græsplæne, 
der har modstandskraft overfor invasion af mos og ukrudt, samt slitage og tørke.

Osmo® Vertigazon Plænekur medvirker til, at græsplænen fremstår sund og giver græsset 
bedre betingelser under græsslåning – også hvis du benytter robotplæneklipper.

Anvendelse som plænekur:
Fra marts måned kan Vertigazon anvendes som en plænekur. Produktet bør ikke tilføres 
plænen i kolde perioder, dvs. hvor jordtemperaturen er lavere end 10 °C, da jordens og græs-
sets mikroliv ikke vil blive stimuleret optimalt. Brug derfor Vertigazon, når lufttemperaturen 
er højere end 12-14 °C.

Dosering som plænekur:
• 15 kg pr. 100 m2 (1 sæk rækker til 100 m2 plæne).

Anvendelse som plænegødning:
Vertigazon kan udmærket bare anvendes som plænegødning. Især hvis du ønsker en plæne 
med lav til moderat vækst.

Dosering som plænegødning:
• 5 kg pr. 100 m2, 2-3 gange årligt (1 sæk rækker til 300 m2 plæne).

Det får du med Osmo Vertigazon Plænekur:
• Komposterende bakterier der forhindrer filtdannelse i plænen
• Magnesium som giver en flot dybgrøn farve på plænen
• Anvendelse både som plænekur og forårs-/efterårsgødning
• Organisk næring med langtidsvirkning
• Et miljøvenligt gødningsprodukt.

Nyttige tips:
En stærk og sund græsplæne opnås bedst ved god pleje og regelmæssig gødskning med 
organisk gødning. Vi anbefaler at anvende Vertigazon Plænekur 1-2 gange om året. Derefter 
anvendes Osmo® Universal Plænegødning 2-3 gange med 6-8 ugers interval. Til god pleje 
hører også eftersåning med nye græsfrø og mekanisk pleje, således at en god bestand af 
græs kan opretholdes.

Gødningsinformation:
Et sammensat organisk/mineralsk NPK-gødningsstof med magnesium 6-1-17 + 2 % Mg. Tilsat 
bakterier. Nedenfor er angivet garanteret mindste indhold af næringsstoffer. Består af ani-
malske og vegetabilske biprodukter udvundet af fjermel, benmel, blodmel, mel af kakaoskal-
ler, tang og vinasse. Gødningen er ikke skadelig for husdyr. Produktionsland Belgien.
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Bestillingsnr.: 
15 kg (11112)

Gødningsprodukter
Granulat (sække)

Organisk og miljørigtig havepleje

Anvendelsesperiode
J F M A M J J A S O N D

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.

Indhold:
Total kvælstof (N) ...................   6,0 %

Heraf:

Organisk kvælstof (N) ............   3,0 %

Vandopløseligt kvælstof (N) ...   3,0 %

(Amid kvælstof/urea)

Citratopløseligt fosfor (P) ........   1,3 %

Vandopløseligt kalium (K) .....   16,6 %

Total magnesium (Mg)............   2,4 %

Bakterier (Bacillus sp.):

106 kim/g gødningsstof

Produktet er klorfattigt.

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


