FRISKARE VÄXTER,
NYTTIGARE OCH
RIKLIGARE SKÖRD
ALGOMIN TRÄDGÅRDSGÖDSEL
Algomin Trädgårdsgödsel ger friskare växter och näringsrikare grönsaker, frukter
och bär. Den ökar inte bara näringsinnehållet och blomningen, utan ökar också
växternas motståndskraft. Höstgödsla i slutet av augusti med Algomin Trädgårdsgödsel så förbättras växternas vinterhärdighet.

TILL

HUR

VARFÖR

FÖRPACKNINGAR

• Blommor, rotfrukter och allt som ger
frukt och bär
• Till trädgårdslandet
• Höstgödsling av hela trädgården

• Nyttigare och friskare frukt, bär och
grönsaker
• Rikligare blomning
• Bättre övervintring

• Spettmetoden, se Bästa Tips på säck
• Sprid jämnt och tunt. Myllas ner vid
nyanläggning
• Cirka 1kg/30m2

150m2 & 300m2

MILJÖFAKTA
Algomin® näring är miljövänlig därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet och motverkar försurning
• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra för både jorden och växten
• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i jorden
Algomin Trädgårdsgödsel har en bas av havskalk och
brunalger. Havskalken är unik och innehåller en mängd
olika mikronäringsämnen i naturlig balans som är
nödvändiga för både jorden och växtens långsiktiga
välmående.
Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast
miljöanpassad växtnäring. Förpackningen görs av
återvinningsbara PE plast som källsorteras som plast
på din återvinningsstation. Algomin AB är med i FTI
(Förpacknings och Tidningsinsamlingen), dvs. betalar
för sin andel av återvinnandet av Algomins förpackningar. Överbliven gödsel lämnas på din lokala återvinningsstation. Algomin AB är miljöcertifierat enligt ISO
14001:2015. Vi värnar om miljön och din trädgård.

INNEHÅLLSDEKLARATION
33 % av Calcimer som innehåller för växterna 32 nödvändiga
mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner
och aminosyror.
N-P-K 0-7-15

NÄR

Fosfor.............................. ca 7 %
Kalium............................ca 15 %
Kalcium........................ca 8,5 %
Svavel...........................ca 6,5 %
Magnesium ..................ca 1,3 %

• Gödsla under växtperioden i alla
väder
• Gödsla minst 2 gärna 3 gånger

pH-värde 8,4

Samt Nutriactiv och mikronäringsämnen i form av
bl a Mangan, Koppar, Zink, Bor, Järn och Molybden.
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!
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