Osmo® Pro

Naturlig og bæredygtig pleje
af golfbaner, stadions og parker

Osmo® Pro med tang – biologisk gødningsprogram til professionelt brug,
hvor hensyn til sund plantevækst og miljø vejer tungest
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Osmo® Pro
Universal Bio
6-2-6 + 2 % Mg
Organisk universalgødning til
græs, planter og træer.
Godkendt til økologisk dyrkning
Sammensat 100 % organisk NPKgødning med mikroorganismer,
magnesium og tang. Klorfattig.
Brug Universal-gødning og få
sunde og stærke planter, der har
modstandskraft overfor slitage,
sygdom og tørke. Anvendes 1-2
gange årligt. Skal ikke vandes
ned. Velegnet som grundgødning
ved anlæggelse af græsarealer,
og når der plantes. Velegnet
til greens, hvor kun minimal
tilvækst ønskes. Giver en god
etablering af nye planter.
Normal Grade
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Osmo® Pro
Sport & Park
12-2-4 + 2 % Mg
Organisk universalgødning til
græs
Sammensat organisk mineralsk
NPK-gødning med mikroorganismer, magnesium og tang. Klorfattig. En allround organisk baseret
gødning til enhver græstype på
golfbaner, stadions og parker.
Til anlægning af græsplæner
samt almindelig plænepleje. Det
ekstra magnesium giver græsset
en dybgrøn farve i månedsvis.
Skal ikke vandes efter. Anvendes
2-4 gange årligt med 6-8 ugers
mellemrum. Indeholder 6 % urea
+ 6 % organisk kvælstof for her
og nu effekt samt langtids virkning. Indeholder 45 % organisk
materiale.
Normal Grade

www.emarker.dk

Gødningsinformation:
Pro Universal Bio

Pro Sport & Park

Pro Autumn & Anti Moss

Pro Bio Fos

DK deklaration

6-2-6 + 2 % Mg

12-2-4 + 2 % Mg

6-1-17 + 2 % Mg

5-9-0

Dosering

3-5 kg/100 m2

2,5-3,5 kg/100 m2

15 kg/100 m2*

2,5-3,5 kg/100 m2

Interval

2-3 gange/år

2-3 gange/år

Forår og efter behov

Efter behov

6,0 %

12,0 %

6,0 %

5,0 %

Næringsstoffer:
Kvælstof (N)
Organisk kvælstof

6,0 %

6,0 %

3,0 %

5,0 %

Urea

-

6,0 %

3,0 %

-

Fosfor (P)

2,0 %

2,2 %

1,0 %

9,0 %

Kalium (K)

6,0 %

4,2 %

17,0 %

-

Calcium (Ca)

2,1 %

3,1 %

1,6 %

3,5 %

Magnesium (Mg)

1,8 %

1,8 %

1,8 %

-

Svovl (S)

4,2 %

0,2 %

0,2 %

-

Tangekstrakt

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Bacillus sp./gram

106 kim

106 kim

106 kim

106 kim

Indhold

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bestillingsnr.

32002NG (20 kg)

32005NG (20 kg)

32003FG (20 kg)
32003NG (20 kg)

32011NG (20 kg)

* Når gødningen anvendes som mosfjerner.
Råvarerne, der indgår i Osmo® produkterne, er bl.a. fjermel, vinasse, tørret tang, mel af kakaoskaller og mineralsk gødning.
Brug Osmo®, når der skal lidt mere vækst til!

tang

Osmo® er et registreret varemærke tilhørende Fertira.
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Organisk gødning til græs med
fosfor mangel.
Godkendt til økologisk dyrkning
Organisk-mineralsk NP-gødning
med mikroorganismer, kvælstof og
vandopløseligt fosfor som er nemt
og hurtigt tilgængeligt for planten.
Indeholder 5 % organisk kvælstof
(N). Fosfor mangel kan have negativ indvirkning på dannelse af
nye rødder og rodhår. Grundet det
særlige fosforindhold er gødningen
især velegnet som pre-seeder og i
situationer, hvor gødningsanalyser
viser, at der er behov for fosfor.
Anvendes 1-2 gange årligt og gerne
efter mekanisk pleje tidligt forår
eller sent efterår.
Normal Grade
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Organisk specialgødning til græs
med moshæmmende virkning
Sammensat organisk mineralsk
NPK-gødning med mikroorganismer og magnesium. Klorfattig.
Anvendes både som mosfjerner
og gødning. Den særlige sammensætning og det høje kali-indhold
gør, at det kun er mossets rødder,
der svides. Efter ca. 2 uger bliver
mosset gult og forsvinder. Optimal virkning fra 12 grader. Langtidsvirkende og tilfører jorden de
nødvendige næringsstoffer for
optimal vækst og farve. Skal ikke
vandes efter. Anvendes 1-2 gange
årligt til græs. Indeholder 40 %
organisk materiale.
Fine Grade/Normal Grade
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Distribution:
E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk

www.emarker.dk

