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Algomin® gödsel är miljövänligt 
därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen

• Höjer pH-värdet. Motverkar försurningen

• Tillför naturlig växtstimulans

• Är bra både för jorden växten

• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i 
jorden

TILL
• Gräsmattor där ogräs brukar vara ett 

problem

• Områden där ogräs etablerar sig

• Ytor där du rensat ogräs

VARFÖR
• Grönare och friskare gräs

• Begränsar etableringen av nytt ogräs

• Motverkar mossa 

NÄR
• Tidig vår innan första tillväxt, andra 

gången 8 veckor senare

• Om första gången sker senare: rensa  
först bort uppvuxet ogräs

HUR
• Sprid ut jämt och tunt,  använd Algomin  

spridaren med inställning 15.

• 50g/m2 eller 1 kg/20m2

En grön gräsmatta 
utan ogräs

MILJÖFAKTA
Algomin Ogräs är ett vegetabiliskt och mineralbaserat 
gödselmedel som både gödslar och kalkar din gräsmatta. 
Samt stimulerar mikro- och bakterielivet i gräsmattan.

Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast miljö-
anpassad växtnäring. Förpackningen görs av återvin-
ningsbar PE plast som källsorteras som plast.  

Algomin AB är med i FTI (Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen), dvs. betalar för sin andel av återvinningen. 

Överbliven gödsel lämnas in på din lokala återvinnings-
station.  

Algomin AB  är miljöcertifierat enl. ISO 14001:2015.  
Algomin gödsel är miljö-deklarerat enl. ISO 14021. 

Vi värnar om miljön och strävar efter ständiga förbättringar.

FÖRPACKNING
100m2 & 200m2

Med Algomin Ogräs stärker du gräsmattan samtidigt 
som du begränsar etableringen av nytt ogräs. Eftersom 
Algomin Ogräs inte är ett bekämpningsmedel tar det 
inte bort befintligt ogräs, utan istället göder och kalkar 
Algomin Ogräs din gräsmatta och dessutom hindrar 
produkten nya ogräsfrön att gro. 

Algomin Ogräs är en gödning, inte ett gift, därför är den 
ofarlig för både barn och husdjur.
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Kväve. ........................................................................... 7 % 
   varav vegetabiliskt kväve  ..........................................7 %

Kalium  .........................................................................  3 %
   varav vattenlösligt  ...................................................  3 %

Magnesium  ............................................................... 2,5 %

Svavel  ........................................................................ 2,5 %
   varav vattenlösligt  ................................................. 2,5 %

INNEHÅLLSDEKLARATION
Algomin Ogräs är en organisk produkt som är 100% 
naturlig. Innehållet är till största delen baserat på 
extrakt från växter.

GÖDSEL NF U 42-001
Organiskt mineralbaserat gödsel NPK 7-0-3

DETTA ÄR ALGOMIN
Algomin är en ren naturprodukt som 
berikar jord och växter med mineraler 
och stimulerar det viktiga bakterielivet.

Med ett vegetabiliskt och mineralbaserat 
innehåll som är 100 % organiskt tillför 
Algomin Ogräs viktiga enzymer och 
aminopuriner till jorden. 

Våra experter arbetar med patenterade 
metoder i främsta ledet för att vidare-
utveckla hur vi på bästa sätt skapar rätt 
livsmiljö för växterna i din trädgård.

Genom att tillföra Algomin med sin 
unika sammansättning av naturliga 
näringsämnen till jorden, skapar du en 
levande jord i balans rik på växtkraft.

Växter som gror ur en jord i balans blir 
nyttigare, friskare och rikare på smak. 
Näringen dina växter tar upp ur jorden är 
den näring du själv äter i form av frukt, 
bär och grönsaker. Så fungerar naturens 
kretslopp.

Vårda därför jord och växter i Din 
trädgård med Algomin!
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OFARLIG FÖR
BARN & HUSDJUR
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