HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Mossa tycker om skugga, sur, näringsfattig och fuktig jord.
Mindre mossig gräsmatta innehåller kalk och näring till gräset.
Produkten förändrar sammansättningen i jorden och ger rätt
förutsättningar till gräset så att det kan ta över. Makronäringen
i den här produkten består av vattenlöslig mineralgödsel.
Det innebär att mikrolivet i jorden stimuleras genom att det
bearbetar näringen innan den blir tillgänglig för växterna.
Kombinationen av kalk, brunalger och makronäring ger dina
växter en allsidigt sammansatt näring. Näringen ger en levande
jord och hjälper till att återställa balansen genom att motverka
försurning och urlakning av näringsämnen.
Har du mycket mossa i gräsmattan kan du stödså med gräsfrön
när mossan börjat gulna. Riv eller kratta inte bort mossan utan
stödså med gräsfrön direkt i den.
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Ger ett friskare och grönare gräs
som motverkar mossa och ogräs.
Ofarligt för barn och husdjur.
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gräsmatta
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HUR GÖR JAG?
Sprid jämnt och tunt. Använd Algomin-spridare för bästa
resultat. Om du inte har någon spridare – kasta Mindre mossig
gräsmatta snett uppåt och framåt – inte åt sidan. Det ger en bra
spridning. Borsta ut ev överdosering.
DOSERING: 4-5 kg/100 m², motsvarar ungefär 3 nävar/10 m².
TIPS!
Näringsschema - Ge ofta och mindre doser för jämnare resultat.
Stödsådd - Stödså med gräsfrön för ännu finare gräsmatta.
Klippning - Klipp ofta så förtätar sig gräset, klipp ej av för mycket
på samma gång (max 1/3).
Höstnäring - Ge näring på hösten för en bättre övervintring.

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Gödsla med Mindre mossig gräsmatta så tidigt som möjligt när
gräset har börjat växa. Upprepa vid behov efter 6-7 veckor. Det
går bra att gödsla i alla väder, dock kommer inte näring ner till
jorden utan vatten.

Fler tips hittar du på på algomin.se.

MILJÖVÄNLIG TRÄDGÅRDSGLÄDJE MED ALGOMIN
Vår växtnäring:
• ökar näringsupptagningen
• höjer pH-värdet och motverkar försurning
• tillför naturlig växtstimulans
• är bra för både jord och växter
• mångdubblar mikrolivet i jorden.

INNEHÅLLSDEKLARATION
20% havskalk som innehåller ett flertal för växterna nödvändiga
mikronäringsämnen. 1% brunalger i koncentrat, som bland annat
stärker rotutvecklingen och ger friskare plantor.

Algomin arbetar aktivt för att ta fram så återvinningsbara
förpackningar som möjligt och vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Överbliven näring lämnar
du på din lokala återvinningsstation eller ger bort till en glad
granne.

NPK 12-0-3
Kväve....................................................... 12 %
varav ureakväve............................... 12 %
Fosfor........................................................ 3 %
Magnesium........................................ 2,5 %
Kalcium................................................. 3,5 %
Svavel..................................................... 3,5 %
FÖRPACKNINGAR
8 kg/180m
16kg/360m2
Algomin AB
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, Sverige
+46 (0)13-31 22 32, info@algomin.se
WWW.ALGOMIN.SE

pH-värde ca 7,8

