
Osmo® Dekorativ Pinjebark
20-40 mm, mellemstore spåner

Produktinformation:
Osmos pinjebark har en smuk rødbrun farve og fås fra finspånet til mellemstore spåner. 

Den praktiske og dekorative pinjebark er et naturprodukt beregnet til pleje og brug i haver 
og i haveanlæg. Pinjebarken kan lægges i staudebede, under buske og træer, ved blomster 
og i blomsterkasser.

Pinjebarken får for alvor det smukkeste frem i dine bede og blomsterkasser. Den flotte effekt 
af pyntebarken understreges yderligere af duften fra denne pinjeart, der stammer fra hede-
landskaberne i Gascogne.

Egenskaber:

• Forår: Forebygger væksten af ukrudt. Dækkes jorden med et 5-10 cm tykt lag virker dette 
hæmmende for væksten af ukrudt. Denne egenskab hænger dels sammen med garvestof-
ferne i produktet, dels sammen med størrelsen af det enkjelte stykke bark. 

• Sommer: Beskytter jorden mod udtørring. Hyppig vanding overflødiggøres, fordi fordamp-
ningen nedsættes. Fugten bevares i længere tid under barklaget. 

• Efterår: Pga. barklaget forhindres erosion. 

• Vinter: Beskytter plantefoden mod frost og mod store temperaturudsving ved plantens 
fod.

Til havestier, kanter og udendørs blomsterkrukker:
Mellemstore spåner af pinjebark (Pinus Maritima) i en smuk rødbrun farve, som holder sig 
længe. Til brug på havestier, kanter og udendørs blomsterkrukker. Størrelsen på spånerne er 
20-40 mm.

1 sæk á 70 liter rækker til:
1,4 m2 i et 5 cm tykt lag
1,0 m2 i et 7 cm tykt lag
0,7 m2 i et 10 cm tykt lag

Størrelse:
20-40 mm, mellemstore spåner

Antal:
39 sække pr. palle

Tip:
- Et ca. 5 cm tykt lag pinjebark fordeles på det område, du vil have dækket af barken.
- Efter udlægningen skal planterne ikke vandes alt for ofte.

www.osmo.dk

Bestillingsnr.: 
70 liter (10688P)

Pyntebark
Flis

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:
Pinjebark (naturprodukt)

Ikke-fermenteret plantesubstrat 

uden tilsætningsstoffer.

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


