
Osmo® Citrusjord
Til citrus- og middelhavsplanter, tilsat lava

Produktinformation:
Osmo® Citrusjord (Premium) er en afbalanceret specialjord til citrus- og middelhavsplanter. 
Osmo® Citrusjord indeholder sphagnum samt kokosfibre, som giver en let luftig jord, der er 
god at arbejde med og som sørger for rigeligt med luft til rødderne. Der er tilsat ler, kalk og 
lavagrus for yderligere at sikre at jorden har den rette beskaffenhed til alle former for citrus- 
og middelhavsplanter.

Kalken sørger for den rette surhedsgrad (pH) i potten, så det minder mest muligt om vækst-
forholdene under de sydlige himmelstrøg. Ler er med til at holde på fugtigheden i potten 
og hjælper til at forhindre udtørring. En anden fordel ved ler er evnen til holde på nærings-
stofferne i jorden således, at planten altid har rigeligt med næring. I citrusjorden er der også 
tilsat mikronæringsstoffer og jern, som sikrer flotte, grønne blade.

Lavagrus er med til at holde en god stabil jordstruktur, så jorden ikke falder sammen. Lavaen 
sikrer også at citrusjorden forbliver stabil og derfor opnår lang holdbarhed.

En god kompost sørger for et godt mikroliv i plantejorden til gavn for sunde planter.

Osmo® Citrusjord er af høj kvalitet med god vandholdende evne, der kan forsyne planten 
med vand alt efter behov. Citrusjorden er velegnet til citroner, klementiner, kumquat, appelsi-
ner m.m. samt til middelhavsplanter som f.eks. oliventræer og palmer. Med den rige plante-
næring er Osmo® Citrusjord med til at sikre sunde vitale planter med fine og dejlige frugter.

Nyttige tips:
Efter plantningen gødes med den flydende, organiske Osmo® Bio Universalgødning hver uge 
for at få den bedste blomstring og frugtdannelse i planterne.

Du har brug følgende:
Osmo® Citrusjord, vand, potteskår/dræn, Osmo® Bio Universalgødning (flydende) og en 
krukke eller urtepotte.

Den rette fremgangsmåde:
1. Luk hullet i bunden af krukken/urtepotten med potteskår eller lignende.
2. Fyld urtepotten 50 % op med Osmo® Citrusjord og tryk den forsigtigt til. Lav et hul til 

planten.
3. Sæt citrusplanten eller middelhavsplanten på plads i plantehullet. Fyld mere jord i urtepot-

ten og tryk den forsigtigt til. Jorden vandes herefter.
4. Hver uge efter plantningen gødes med lidt organisk flydende gødning.

Gødet plantejord:
Osmo® Citrusjord er fremstillet på basis af sphagnum, kokosfibre, kompost, sand, ler, 
lavagrus og kalk. Tilsat mineralsk NPK gødning med mikronæringsstoffer og jern. Produkti-
onsland Holland.

www.osmo.dk

Bestillingsnr.: 
20 liter (11647P)

Plantejord
Spagnum/kompost

Organisk og miljørigtig havepleje

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:
Organisk voksemedium:

 Lys sphagnum......................  30 %

 Mørk sphagnum ..................  45 %

 Kokosfibre ............................ 15 %

 Kompost ............................... 10 %

Findelingsgrad ............................. Fin

Omsætningsgrad .....................  60-80

Nitratværdi ...................................  80

Fosforværdi ..................................  63

Kaliumværdi .................................  95

pH-værdi .............................  5,0 - 6,0

Ledningsværdi (EC) ..... 3,5-4,5 mS/m

Tilsat pr. m3:
Dolomitkalk............................. 6,0 kg

NPK*  ......................................  1,2 kg 

Ler ............................................ 50 kg

Lava ......................................... 50 kg

Sand ........................................ 50 kg

* NPK Multimix 14-7-15 med sporstoffer.

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


