EKOlogisk näring

Friskare växter helt
naturligt!
Algomin Ekologisk näring med NutriActiv® är en mild
och balanserad näring för alla dina kruxväxter, både
inne och ute och passar även utmärkt till allt som
odlas för att äta. NutriActiv® förrbättrar växtens rotutveckling och skapar ett kraftigare motstånd mot
tuffa förhållanden (torka, köld och övervattning).

Till
• Krukväxter inne och ute
• Allt som odlas för att äta
• Ekologisk odling
Varför
Näring är viktigt för alla växter, speciellt för
krukväxter som lever i en avskärmad miljö
med avsaknad möjlighet att tillgodose sig
näring som inte tillsätts utifrån.
När
•
Nov- Jan 1 gång i månaden
•
Feb- Okt 1 gång i veckan

Hur
• ½ kapsyl till 1 liter vatten. Blanda
endast den mängd som används per
tillfälle.
• Skaka väl före användning
Förpackningar
1L ger 100 L växtnäring.
500 ml ger 50 L växtnäring
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Miljöfakta

Ingredienser

Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast miljöanpassad växtnäring som förbättrar naturen. Förpackningen görs av återvinningsbar PE plast som källsorteras
som plast. Algomin AB är med i REPA (materialbolagens
gemensamma dotterbolag) dvs betalar för sin del av kostnaderna i återvinningen.

Näringsinnehåll

Algomin AB är miljöcertifierat enl. ISO 14001:2004.
Algomin gödsel är miljö-deklarerat enl. ISO 14021. Vi värnar
om miljön och strävar efter ständiga förbättringar.

Test på petunia odlad med och utan NutriActiv
mellan 13 okt 2009 och 25 februari 2010.
Försök gjorda av sadef, frankrike.
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Algomin Ekologisk Näring är till 100 % vegetabilisk,
framställd av majsprotein och brunalger samt
NutriActiv. Produkten är helt fri från animaliska
tillsatser(Slaktavfall)

3,5 % organiskt bundet kväve, 3 % vattenlöslig fosfor,
3 % vattenlösligt kalium.

DETTA ÄR Nutriactiv®
NutriActiv® är en unik blandning av
naturliga ämnen från brunalger.
NutriActiv® förbättrar växtens rotutveckling och skapar ett kraftigare motstånd mot dåliga förhållanden (Torka,
köld och övervattning).
Denna unika världsnyhet kommer från
30 års forskning där målet är att på
bästa möjliga sätt att ta vara på en av
våra största näringsreserver, havet, samt
utröna och utveckla plantans förmåga
att äta.
Brunalgen som är basen i NutriActiv lever
i en extrem miljö av 14 meter tidvatten,
den lever halva tiden ovanför havsytan.
Starka strömmar mellan ebb och flod
samt att den växer på en berggrund har
gjort att brunalgen utvecklat en unik
förmåga att sätta rötter och överleva
denna extrema miljö. Denna förmåga
är tillvaratagen genom NutriActiv och
finns nu i Algomins produkter för att
förbättra möjligheten för växten att
överleva i den tillverkade miljö vi har i
våra villaträdgårdar.
Ytterligare information gällande
NutriActiv® finns på vår hemsida
www.algomin.se/nutriactiv
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Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet. Motverkar försurningen
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• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra både för jorden växten
• Ger växten samtliga mikronäringsämnen
• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
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NutriActiv® är en unik blandning av naturliga ämnen från brunalger, framtagen vid den absoluta forskningsfronten.
NutriActiv® stimulerar växtens vilja och förmåga att ta upp näring ur jorden på ett naturligt sätt. Därigenom förbättras
växtens möjligheter att frodas, sätta blommor, frukter och bär. En friskare växt helt enkelt!

