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ALGOMIN VÄXA - ALLROUNDSGÖDSEL
Algomin Växa är en näring som ger alla trädgårdens växter ökad tillväxt, rikligare
blomning och bättre grönska och skörd. Basen i Algomin Växa är naturlig havskalk från
havet, som tillsammans med kväve lyfter dina trädgårdsväxter och ger dem en extra
skjuts att utvecklas och blomstra.
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Den allsidiga, miljövänliga
gödningen för hela
trädgården
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ALGOMIN HJÄLPER DIG ATT NJUTA
AV DET GRÖNA!
På Algomin tror vi på hållbara lösningar som inte
bara hjälper för stunden, utan ger din trädgård rätt
förutsättningar att grönska och frodas under lång tid.
Växtkraften hämtar vi från havet i form av havskalk,
färska brunalger och mineraler. Naturliga ämnen som
ger dina växter en rejäl näringskick, samtidigt som de
hjälper till att återställa balansen i jorden.
Algomin är ett familjeföretag i andra generationen.
För oss är miljövänligt odlande en självklarhet, och vi
vill göra det så enkelt som möjligt för dig att verkligen
njuta av din trädgård.

TILL
• Särskilt bra till buskar häckar och
perenner samt din köksträdgård
• Till alla näringskrävande växter i din
trädgård

HUR
• Sprid jämnt över ytan, kan med fördel
myllas ned
• Inställning på Algomin Spridare 9
• 1kg till 35-40 m2

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

VARFÖR
• Ger ökad gröntillväxt, rikligare skörd
och en praktfull blomning
• Tåligare växter
• Gödslar, kalkar och jordförbättrar

FÖRPACKNINGAR
150m2, 280m2 & 560m2

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.

INNEHÅLLSDEKLARATION
33 % av Calcimer som innehåller för växterna 32 nödvändiga
mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

NÄR
• Vår & sommar i alla väder
• Gödsla minst 2 gärna 3 gånger

N-P-K 4-5-11
Kväve....................................................... ca 4 %
varav ammoniumkväve ............. ca 4 %
Fosfor.......................................................ca 5 %
Kalium..................................................... ca 11 %
Kalcium...................................................ca 8 %
Svavel.......................................................ca 7 %
Magnesium........................................ca 1,2 %

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!

pH-värde 7,8

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