Osmo® Pro

Naturlig och hållbar skötsel
av golfbanor, arenor och parker

Osmo® Pro med tång – biologiskt gödningsprogram för professionell
användning där miljön och en sund tillväxt väger tyngst
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Osmo® Pro
Universal Bio
6-2-6 + 2 % Mg
Organisk universalgödsel till
gräs, växter och träd
100 % organisk NPK-gödsel med
mikroorganismer, magnesium
och tång. Klorfattig. Universalgödseln ger friska och starka
växter med motståndskraft mot
slitage, sjukdom och torka. Passar utmärkt som grundgödsel
vid anläggning av gräsytor och
vid plantering. Lämpar sig väl för
greener där endast minimal tillväxt önskas. Ger god etablering
av nya växter. Produkten är godkänd för ekologisk odling.
Används 1-2 gånger om året.
Ska inte vattnas ned.
Normal Grade
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Osmo® Pro
Sport & Park
12-2-4 + 2 % Mg
Organisk universalgödsel till gräs
Organisk mineralisk NPK-gödsel
med mikroorganismer, magnesium och tång. Klorfattig. En
organisk allroundgödsel för alla
typer av gräs på golfbanor och
arenor samt i parker. Används vid
anläggning av gräsmattor samt
vid vanlig skötsel av gräsmattor.
Extra innehåll av magnesium ger
en djupgrön färg åt gräset i flera
månader. Ska inte eftervattnas.
Används 2-4 gånger om året med
6-8 veckors mellanrum. Innehåller 6 % urea + 6 % organiskt
kväve som är långtidsverkande
samtidigt som det ger effekt här
och nu. Innehåller 45 % organiskt
material.

www.ecoturf.se

Gödselinformation:
Pro Universal Bio

Pro Sport & Park

Pro Autumn & Anti Moss

Pro Bio Fos

SE 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

Intervall

2-3 ggr/år

2-3 ggr/år

Vår och vid behov

Vid behov

6,0 %

12,0 %

6,0 %

5,0 %

Näringsämnen:
Kväve (N)
Organiskt kväve

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 %

-

Kalcium (Ca)

2,1 %

3,1 %

1,6 %

3,5 %

Magnesium (Mg)

1,8 %

1,8 %

1,8 %

-

Svavel (S)

4,2 %

0,2 %

0,2 %

-

Tångextrakt

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Bacillus sp./gram

106 sporer

106 sporer

106 sporer

106 sporer

Innehåll

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Beställningsnr.

32002NG (20 kg)

32005NG (20 kg)

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

32011NG (20 kg)

* Om gödseln används för mossborttagning.
Råvarorna i Osmo® produkter är bl.a. fjädermjöl, vinass, torkad tång, mjöl av kakaoskal och mineraliska gödningsmedel.
Använd Osmo® – för bättre tillväxt!

tång

RM

U L AT I

®
EGOLAND Billun
d
till L

Osmo® är ett registrerat varumärke som tillhör Fertira.
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Organiskt gödselmedel till gräs
med fosforbrist.
Godkänt för ekologisk odling!
Organiskt mineraliskt NP-gödsel
med mikroorganismer, kväve och
vattenlöslig fosfor som enkelt och
snabbt kan tas upp av växten.
Innehåller 5 % organiskt kväve
(N). Fosforbrist kan ha negativ inverkan på bildningen av nya rötter
och rothår. Med sitt speciella fosforinnehåll kan gödselmedlet med
fördel användas före sådd och i
situationer där växt-/jordanalyser
visar att det finns ett behov av
fosfor. Används 1-2 gånger om
året, gärna efter mekanisk skötsel, under tidig vår eller sen höst.
Normal Grade
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Organisk specialgödsel till gräs,
med mosshämmande effekt
Består av organisk mineralisk
NPK-gödsel med mikroorganismer och magnesium. Klorfattig.
Används både som mossborttagare och gödning. Den speciella
sammansättningen och det höga
kaliuminnehållet gör att enbart
mossans rötter sveds hårt. Mossan gulnar efter 2 veckor och
försvinner sedan. Optimal effekt
från 12 grader. Långtidsverkande
och tillför jorden de näringsämnen som krävs för optimal tillväxt
och färg. Ska inte eftervattnas.
Används 1-2 gånger om året.
Innehåller 40 % organiskt material.
Fine Grade/Normal Grade
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Ecoturf AB
Tel.: +46 (0) 8-410 409 72
E-mail: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se

www.ecoturf.se

