
Osmo® Bio Universal Havegødning 6-2-6 + 2 % Mg
100 % organisk gødning med magnesium og tang.

Produktinformation:
Osmo® Bio Universal Havegødning er sammensat af udvalgte, nyttige og naturlige grund-
stoffer. Helt uden tilsætning af kemiske stoffer. Produktet er beriget med tangekstrakt og 
magnesium.

Det ideelle valg til haveejeren, som ønsker at bruge et bæredygtigt og miljøvenligt gødnings-
produkt. Tang har været anvendt igennem tiderne som naturlig gødning i kystnære områder 
til blomster, planter og køkkenhaver. Tang tilfører jorden vigtige sporstoffer og mineraler, 
som sikrer en sund plantevækst og en sund jord.

Organisk materiale og organisk kvælstof omsættes og nedbrydes af mikroorganismer. Der-
ved stimuleres mikrofloraen og giver en god biologisk aktivitet i jorden eller vækstsubstratet. 
Vækstlagets økosystem udvikles bedre. Næringsstofferne frigøres ikke på en gang, men 
frigøres langsomt i takt med nedbrydningen eller omsætningen, som påvirkes af temperatur, 
fugtighed og det biologiske aktivitetsniveau i jorden.

Osmo’s organiske gødninger er langtidsvirkende. Næringsstofferne er tilgængelige for opta-
gelse over længere tid. Der er minimal udvaskning fra Osmo’s organiske gødninger, hvilket er 
et stort plus for miljøet.

Osmo® Bio Universal Havegødning forbedrer jordens mikrobiologi samt forøger jordens 
humusindhold. En rigtig god allround organisk gødning til køkkenhaven, blomster, stauder, 
frugttræer, buske, plæner mv. Til friland og drivhus.

Produktet giver sunde og vitale planter. Indeholder ikke salt og svider ikke dine planter eller 
nyspirede grøntsager. 

Anvendelse/dosering:
Ved nyplantning:
• I drivhus, plantekasser og krukker blandes 100 g gødning pr. m2 i jorden.
• I køkkenhaven inden såning indarbejdes 100 g gødning pr. m2 i jorden.

Ved anlægning af bede og plæner:
• Gødes med 50 gram gødning pr. m2.

Der bør gødes hver 2. måned fra marts-oktober:
• I drivhus, plantekasser, køkkenhaven og krukker tilføres 50-100 gram gødning pr. m2.

	 T i p :  1 håndfuld gødning svarer til ca. 50 gram.

Nyttige	tips:
Det anbefales at bruge en god plantejord ved nyplantning af grøntsager, blomster og frugt-
træer sammen med Osmo® Bio Universal Havegødning. Det sørger for et luftigt og nærings-
rigt vækstmedium, der giver stærke planter.

Gødningsinformation:
Osmo® Bio Universal Havegødning 6-2-6 + 2 % Mg er et sammensat 100 % organisk NPK-
gødningsprodukt med tangekstrakt. Indeholder semi-fint, mildt og naturligt udvundet fosfat 
samt ekstra magnesium. Næringsstofferne er udvundet af fjermel, tørret tang, kakaoskaller, 
blodmel og vinasse. Under ”Indhold” er angivet garanteret mindste indhold af næringsstoffer.

www.osmo.dk

Bestillingsnr.:	
5 kg (11651)
10 kg (11105)
20 kg (11124)

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) ............   6,0 %

Citratopløseligt fosfor (P) .......   2,2 %

Vandopløseligt kalium (K) ......   5,8 %

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

Ikke-plantenæring:

Tangekstrakt ..........................   2,5 %

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
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