OPTIMERAD FÖR
ROBOTKLIPPTA
GRÄSMATTOR
ALGOMIN ROBOT

MILJÖFAKTA

Algomin Robot är gödseln som lämpar sig allra bäst om gräsmattan klipps av en robotgräsklippare. Näringen består av
små korn som snabbt löses upp och försvinner i gräsmattan.
På så vis undviks slitage på robotens knivar och ränder i gräsmattan och på stensättningar. Algomin Robot är en miljövänlig
gödsel som ger en grönare, tätare och friskare gräsmatta.

TILL

Gräsmattan
• Optimerad för robotgräsklippare

VARFÖR

• Små lättlösliga korn för snabb effekt
• Mindre slitage på robotens knivar
• Grönare, tätare och friskare gräsmatta

HUR

• Sprid jämnt och tunt, för bästa
resultat använd AlgominSpridaren
(inställning 7)
• 1,7 kg/100m2

FÖRPACKNINGAR

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 Robot 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

600m2

Innehåller ca 33% havskalk som är rik på, för växterna nödvändiga, mikronäringsämnen samt brunalgsextraktet NutriActiv®.

NÄR
• När gräset börjat växa på våren

N-P-K 15-0-8,5

• Ca 1,7 kg/100m2

Kväve ....................................ca 15
varav Ammoniumnitrat ....... ca 8
(snabbverkande)
Ureakväve ............................ ca 7
(Långtidsverkande)
Kalium .................................ca 8,5

• Vid behov upprepa 1-2 gånger per
säsong

%
%
%
%

pH-värde 7,8

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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se

GER DIG OCH
DINA VÄXTER
BÄTTRE HÄLSA
ALGOMIN EKONÄRING

MILJÖFAKTA

För dig som vill odla ekologiskt är Algomin Ekonäring det självklara valet. Den
hjälper till att återställa en naturlig balans i jorden, ger friska växter och näringsrikare skörd.
Algomin Ekonäring är en ren naturprodukt och bidrar till ett ekologiskt kretslopp.
Daggmaskar och jordbakterier får de rätta förutsättningarna för att göra jorden
porös och omvandla löv och vissna växtdelar till viktig växtnäring.

TILL

• Ekologisk odling, jordförbättring i
trädgården, gräsmattan och komposten

VARFÖR

• Höjer pH-värdet i jorden och motverkar försurning
• Tillför alla mikronäringsämnen växt
och jord behöver
• Utmärkt kompostmedel

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

• Sprid jämnt. Kan myllas ner i jorden
• Blanda upp med jord vid plantering
• Strö ett jämnt och tunt lager mellan
varje skikt kompost
• Inställning Algomin spridare 15

Algomin Ekonäring 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.

FÖRPACKNINGAR

INNEHÅLLSDEKLARATION

150m2 och 300m2

100% havskalk som innehåller många för växterna
nödvändiga mikronäringsämnen samt brunalger i
form av NutriActiv® med aminopuriner och aminosyror.

HUR

Kalcium ................................ ca 26 %
Magnesium ......................... ca 1 %
samt NutriActiv och mikronäringsämnen i form av bl.a. Mangan, Koppar,
pH-värde 8,7
Zink, Bor, Järn, och Molybden

NÄR

• Vår, sommar och höst i alla väder
• Gödsla 2-3 gånger

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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se

GE DIN
GRÄSMATTA
EN SKÖN
VINTERVILA
Höstnäring
med alger från havet

MILJÖFAKTA

Algomin Höstnäring hjälper gräsmattan att klara vintern bättre. Höstnäringen är
kvävefattig och innehåller istället rikligt med naturlig fosfor, kalium och viktiga
mikronäringsämnen. Gödsla med Algomin Höstnäring innan första frosten så ökar
gräsets motståndskraft mot mossa, frostskador och sjukdomar. Fungerar också
utmärkt som höstnäring till buskar, träd och perenner, använd spettmetoden när
du ger näringen så kommer den växternas rötter bäst tillgodo.

HUR

• Höstgödsling av gräsmattan
• Höstgödsling av hela trädgården

• Sprid jämnt och tunt, 2-3 kg/100 m2
• Spridarinställning på Algominspridaren: 15
• Buskar, träd och rosor: använd
spettmetoden

• Bättre övervintring
• Tåligare och friskare växter
• Rikligare blomning och fruktsättning

Algomin tar sitt ansvar och marknadsför endast miljöanpassad växtnäring. Förpackningen görs av återvinningsbar PE-plast som källsorteras som plast. Algomin
är med i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen),
och betalar för sin andel av återvinningen.
Överbliven gödsel lämnas in på din lokala återvinningsstation. Algomin AB är miljöcertifierat enligt ISO
14001:2015. Vi värnar om miljön.

TILL

VARFÖR

Algomin® näring är miljövänlig därför att:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet och motverkar försurning
• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra för både jorden och växten
• Mångdubblar bakterie- och mikrolivet i jorden

FÖRPACKNINGAR
10 kg 300m2

NÄR

INNEHÅLLSDEKLARATION
15% av havskalken Calcimer som innehåller för växterna
nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med
aminopuriner och aminosyror.
Kväve ....................................... 0.2
Fosfor ......................................... 7
Kalium....................................... 15
Svavel ...................................... 6,4

%
%
%
%

pH-värde 8,4

Bäst effekt ca 6 veckor innan första
frosten, men gör nytta även efter det

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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se

OGRÄS

En grön gräsmatta
utan ogräs
Med Algomin Ogräs stärker du gräsmattan samtidigt
som du begränsar etableringen av nytt ogräs.
Algomin Ogräs tar inte bort befintligt ogräs. Istället
gödslar och kalkar Algomin Ogräs din gräsmatta, samt
hindrar nya ogräsfrön att gro.

OFARLIG FÖR

BARN & HUSDJUR

Algomin Ogräs är en näring, därför är den ofarlig för
både barn och husdjur.

FÖR BÄSTA
RESULTAT >>

2:a
gödsling

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Rensa bort befintligt ogräs

TILL
• Gräsmattor där ogräs brukar vara ett
problem
• Områden där ogräs etablerar sig
• Ytor där du rensat ogräs

HUR
• Sprid ut jämt och tunt, använd Algomin
spridaren med inställning 15.

VARFÖR
• Grönare och friskare gräs
• Begränsar etableringen av nytt ogräs
• Motverkar mossa

FÖRPACKNINGAR
100m2 & 200m2

• 50g/m2 eller 1 kg/20m2

MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

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

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

Algomin AB är med i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), dvs. betalar för sin andel av återvinningen.
Överbliven gödsel lämnas in på din lokala återvinningsstation.
Algomin AB är miljöcertifierat enl. ISO 14001:2015.
Algomin gödsel är miljö-deklarerat enl. ISO 14021.

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 vidareutveckla 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.

NÄR
• Tidig vår innan första tillväxt, andra
gången 8 veckor senare
• Om första gången sker senare: rensa
först bort uppvuxet ogräs

Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast miljöanpassad växtnäring. Förpackningen görs av återvinningsbar PE plast som källsorteras som plast.

DETTA ÄR ALGOMIN

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

Kväve. .............................................................................. 7 %
varav vegetabiliskt kväve ............................................. 7 %
Kalium ............................................................................. 3 %
varav vattenlösligt ....................................................... 3 %
Magnesium ...................................................................2,5 %
Svavel ............................................................................2,5 %
varav vattenlösligt .....................................................2,5 %

Vi värnar om miljön och strävar efter ständiga förbättringar.

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47 33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

Vårda därför jord och växter i Din
trädgård med Algomin!

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
JAN 2018

BÄST
1:a gödsling

VÄXA - Allroundgödsel

Den allsidiga, miljövänliga
gödningen för hela trädgården
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
algkalk från havet, som tillsammans med kväve lyfter
dina trädgårdsväxter och ger dem en extra skjuts att
utvecklas och blomstra.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

DETTA ÄR ALGOMIN
TILL
• Särskilt bra till buskar häckar och
perenner samt din köksträdgård

HUR
• Sprid jämnt över ytan, kan med fördel
myllas ned

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

• Till alla näringskrävande växter i din
trädgård

• Inställning på Algomin Spridare 9

Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.

VARFÖR
• Ger ökad gröntillväxt, rikligare skörd
och en praktfull blomning

• 1kg till 35-40 m

2

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

FÖRPACKNINGAR
150m2, 280m2 & 560m2

• Tåligare växter
• Gödslar, kalkar och jordförbättrar

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

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

MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin Växa är miljövänligt och baseras på algkalk
(Lithothamnium Calcereum) och brunalger (NutriActiv®).
Algkalken är unik och innehåller för växten 32 nödvändiga mikronäringsämnen i naturligt balanserad mängd.

33 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som innehåller
för växterna 32 nödvändiga mikronärings-ämnen samt
NutriActiv® med aminopuriner och aminosyror.

Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast miljöanpassad växtnäring. Förpackningen görs av återvinningsbar PE plast som källsorteras som plast.
Algomin AB är med i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), dvs. betalar för sin andel av återvinningen.
Överbliven gödsel lämnas in på din lokala återvinningsstation.
Algomin AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.
Algomin gödsel är miljö-deklarerat enl. ISO 14021.
Vi värnar om miljön och strävar efter ständiga förbättringar.

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!

Kväve ........................................................................... 4 %
Fosfor ........................................................................... 5 %
Kalium .......................................................................... 11 %
Svavel ........................................................................ 8,6 %

pH-värde 7,8

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet. Motverkar försurningen
• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra både för jorden växten

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-32 22 31. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47 33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

• Ger växten samtliga mikronäringsämnen
• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
Jan 2018

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!

GRÄSGÖDSEL

Grönare gräs, tar bort
mossa och ogräs
❀

Algomin Gräsgödsel motverkar mossa och ogräs, samtidigt som den ger en friskare och grönare gräsmatta.
Genom sin unika sammansättning gödslar, kalkar och
jordförbättrar den i en och samma produkt. Algomin
Gräsgödsel innehåller 32 mikronäringsämnen som är
betydelsefulla för gräsmattan.

✿

32

Mikronärings
ämnen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

TILL
t Gräsmattan
t Allt grönt i trädgården
VARFÖR
t Motverkar mossa och ogräs
t Grönare, friskare och kraftigare gräs
t Ger ökad slitstyrka och bättre motstånd
mot torka
t Gödslar och kalkar samtidigt

DETTA ÄR ALGOMIN

HUR
t Sprid jämnt och tunt
t 2-3 kg/100 m2

Algomin är en ren naturprodukt som
berikar jord och växter med mineraler
och stimulerar det viktiga bakterielivet.
Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla hur vi på bästa sätt skapar rätt
livsmiljö för växterna i din trädgård.

FÖRPACKNINGAR
170m2, 340m2 & 680m2

NÄR
t Gödsla vår (när gräset börjat växa) och
sommar i alla väder
t Gödsla minst 2 gärna 3 gånger

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

MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith
som är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika sammansättning av alla näringsämnen,
innehåller för växten 32 nödvändiga mikronäringsämnen,
vilket gör den särskilt väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till
ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning.

33 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.
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.

Kväve .................................ca15 %
varav Ammonium Kväve ....ca 7 %
varav Urea Kväve ............... ca 8 %
Svavel .............................. ca 7,5 %
Kalium .............................ca 8,5 %
Cl .....................................ca 6,8 %
Kalciumkarbonat ............ ca 22 %
Magnesiumkarbonat ........ ca 2 %
Kisel ......................................1,3 %
Natrium ................................0,5 %
Järn .......................................0,3 %
Kalcium fosfat .....................0,2 %
Organisk substans ..............0,7 %
Aminopuriner........................1,5 %
Aminosyror ..........................0,3 %

Kalium .......... 502 ppm
Jod ................ 359 ppm
Mangan .......... 115 ppm
Bor.................. 115 ppm
Indium............ 50 ppm
Fluor .................13 ppm
Bly ....................14 ppm
Koppar ..............4 ppm
Brom ................ 11 ppm
Zink ...................4 ppm
Titan ................ 10 ppm
Molybden ...........1 ppm
Kobolt ............0,4 ppm
Selen ..............0,4 ppm
Krom...................1 ppm
Nickel ................2 ppm

pH-värde 7,8

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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
tTillför naturlig växtstimulans
tÄr bra både för jorden växten

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
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tGer växten samtliga mikronäringsämnen
tMångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
Feb 2016

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!

MOSSA

Grönt gräs utan mossa
Algomin Mossa är ett långtidsverkande, miljövänligt
gräsgödsel som ska användas till gräsmattor med mossproblem. Med Algomin Mossa stärker och gödslar du
gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Eftersom
Algomin Mossa är en naturlig näring är den ofarlig för
både barn och husdjur och det finns ingen risk att den
missfärgar sten eller trä. Hjälp det naturliga kretsloppet
på traven och få en frisk och grön gräsmatta utan mossa!

❀

✿

32

Mikronärings
ämnen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

VARFÖR
• Mossan torkar ut
• Långtidsverkande gräsgödsel
• Ofarlig för barn & husdjur
• Missfärgar varken sten eller trä

HUR
• Sprid ut jämt och tunt, för bästa resultat
använd Algomin Spridaren (inställning
spridare se hemsidan)
+ Alla andra
• 1kg/20m2, 0,5dl/m2
fördelar med
Algomin

FÖRPACKNINGAR
180m2 och 360m2

NÄR
• Gödsla vår, när gräset börjat växa eller
sommar.
• Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra
omgång ges efter två månader (det är
aldrig försent att börja)
MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith
som är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika sammansättning av alla näringsämnen,
innehåller för växten 32 nödvändiga mikronäringsämnen,
vilket gör den särskilt väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till
ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning.

10 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.
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.

Kväve .................................. 12%
varav Urea kväve ................ 12%
Fosfor ................................... 3%
Kalciumoxid, vattenlöslig ... 5%
Magnesiumoxid ...................4%
Svavel ................................... 9%
Kalciumkarbonat ........... 7,50%
Magnesiumkarbonat .....0,70%
Kiselsyra .........................0,40%
Oganisk substans ..........0,25%
Aminopuriner..................0,20%
Natrium ...........................0,20%
Järn ...................................0,10%
Aminosyror ......................0,10%
Kalcium fosfat ............ 891 ppm
Klor..............................297 ppm
Kalium ..........................173 ppm

Jod ................... 123 ppm
Mangan ............ 39 ppm
Bor.................... 39 ppm
Indium................17 ppm
Fluor ....................5 ppm
Bly .......................5 ppm
Koppar ............. 1,5 ppm
Brom ...................4 ppm
Zink .................. 1,4 ppm
Titan ....................3 ppm
Molybden ........ 0,3 ppm
Kobolt ............ 0,15 ppm
Selen .............. 0,15 ppm
Krom................ 0,5 ppm
Nickel .............. 0,8 ppm
Silver ................ 0,1 ppm

pH-värde ca 7,5
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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47 33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

DETTA ÄR ALGOMIN
Algomin är en ren naturprodukt som
berikar jord och växter med mineraler
och stimulerar det viktiga bakterielivet.
Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla 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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet. Motverkar försurningen
• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra både för jorden växten
• Ger växten samtliga mikronäringsämnen
• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden

Feb 2018

TILL
Gräsmattor med mossproblem

TRÄDGÅRDSGÖDSEL

Friskare växter, nyttigare
och rikligare skörd
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.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

VARFÖR
t Nyttigare och friskare frukt, bär och
grönsaker
t Rikligare blomning
t Bättre övervintring

HUR
t Spettmetoden, se Bästa Tips på säck
t Sprid jämnt och tunt. Myllas ner vid
nyanläggning
t 3-5 kg/100 m2
FÖRPACKNINGAR
150m2, 300m2 & 600m2

NÄR
t Gödsla under växtperioden i alla väder
t Gödsla minst 2 gärna 3 gånger
MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith
som är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika sammansättning av alla näringsämnen,
innehåller för växten 32 nödvändiga mikronäringsämnen,
vilket gör den särskilt väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till
ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning.

33 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.
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.

Kväve /Nitrogen ...................0.2%
Fosfor ....................................... 7%
Kalium ................................ca 15%
Cl ........................................ca 12%
Kalciumkarbonat ..............ca 14%
Magnesiumkarbonat .......ca 1,3%
Kisel ..................................... 0,8%
Natrium .................................0,3%
Järn/Jern ................................0,2%
Kalcium fosfat ......................0,2%
Svavel /Svovel ....................... 0,1%
Organisk substans ...............0,4%
Aminopuriner.........................1,4%
Aminosyror ...........................0,2%

Kalium ........... 312 ppm
Jod ................ 223 ppm
Mangan ............71 ppm
Bor....................71 ppm
Indium..............31 ppm
Fluor ..................8 ppm
Bly .....................9 ppm
Koppar/Kobber 3 ppm
Brom ................. 7 ppm
Zink ...................3 ppm
Titan ..................6 ppm
Molybden ...........1 ppm
Kobolt ........... 0,3 ppm
Selen ............. 0,3 ppm
Krom...................1 ppm
Nickel ................2 ppm
Kadium .............5 ppm

pH-värde 8,4
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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-32 22 31. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47 33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

DETTA ÄR ALGOMIN
Algomin är en ren naturprodukt som
berikar jord och växter med mineraler
och stimulerar det viktiga bakterielivet.
Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla 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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
tTillför naturlig växtstimulans
tÄr bra både för jorden växten
tGer växten samtliga mikronäringsämnen
tMångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
Feb 2016

TILL
t Blommor, rotfrukter och allt som ger
frukt och bär
t Höstgödsling av hela trädgården

PROFESSIONAL GREEN

Gräsmatta i toppklass
Algomin Professional Green är en naturlig gräsmattegödsel för dig som vill ha en gräsmatta i toppklass.
Sammansättningen bygger på forskningens senaste
rön och resultatet är en gödsel med de specifika mikronäringsämnen, aminopuriner och enzymer som gräset
behöver. Kornen är små och syns inte i gräsmattan
utan löses snabbt upp och försvinner till gräsets rötter.
Algomin Professional Green är ursprungligen framtagen för att tillgodose golfbanornas höga krav.

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

HUR
t Sprid jämnt och tunt
t 1,7 kg/100m2

Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla hur vi på bästa sätt skapar rätt
livsmiljö för växterna i din trädgård.

FÖRPACKNING
400m2

NÄR
t Vår och sommar i alla väder
t Gödsla 2 ev 3 ggr
t Höstgödsla med Algomin Trädgårdsgödsel

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

MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith som
är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och
brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika
sammansättning av alla näringsämnen, innehåller för växten
32 nödvändiga mikronäringsämnen, vilket gör den särskilt
väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt
stimulerar växtcellen till ökad grobarhet, tillväxt, blomning
och fruktsättning.

33 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.
Algomin AB är miljöcertifierat enl. ISO 14001:2004.
Algomin gödsel är miljödeklarerat enl. ISO 14021. Vi värnar om
miljön och strävar efter ständiga förbättringar.
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Mikronärings
ämnen

Kväve. ........................... 15%
Varav Ammonium Kväve ... 7 %
Varav Urea Kväve ............ 8 %
Kalium .......................... 8,5%
Klor ................................ 8 %
Kalciumkarbonat. ............ 22%
Magnesiumkarbonat.......... 2%
Kisel ............................. 1,3%
Natrium ........................ 0,5%
Järn ............................. 0,4 %
Svavel ......................... .7,5%
Organisk substans .......... 0,8%
Aminopuriner ............... 1,5 %
Aminosyror .................. 0,3 %
Bindemedel Cellulosa ca 0,5 %
Fukt H2O ..................... ca 1 %

Jod .................. 39
Mangan......... 115
Bor .................. 15
Indium ............. 50
Fluor ................ 13
Bly .................. 14
Koppar .............. 4
Brom ............... 11
Zink................... 4
Titan ................ 10
Molybden .......... 1
Kobolt............. 0,4
Selén .............. 0,4
Krom ................. 1
Nickel................ 2

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

pH-värde 7,8
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!

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32 Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47-33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
tTillför naturlig växtstimulans
tÄr bra både för jorden växten
tGer växten samtliga mikronäringsämnen
tMångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
Feb 2016

VARFÖR
t Motverkar mossa och ogräs
t Små lättlösliga korn för snabb effekt
t Grönare, friskare och kraftigare gräs

✿

DETTA ÄR ALGOMIN

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

TILL
t Gräsmattan
t Anpassad för robotgräsklippare

❀

PROFESSIONAL GARDEN

Rikligare blomning
Vill du ge din trädgård ett extra lyft?
Algomin Professional Garden ger växterna den
extra skjuts som behövs för en rikligare blomning
och kraftigare tillväxt. Det är en ren naturprodukt
baserad på algkalk som är berikad med kväve för
att ge ökad växtkraft.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

TILL
t Alla växter i din trädgård där du vill ha
rikligare blomning och ökad tillväxt

HUR
t Sprid jämnt och tunt
t 1kg/30-35m2

VARFÖR
t Ökad tillväxt
t Tåligare växter
t Små lättlösliga korn för snabb effekt

FÖRPACKNING
150m2

DETTA ÄR ALGOMIN
Algomin är en ren naturprodukt som
berikar jord och växter med mineraler
och stimulerar det viktiga bakterielivet.
Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla hur vi på bästa sätt skapar rätt
livsmiljö för växterna i din trädgård.

NÄR
t På våren när den första tillväxten skett
och därefter var 6:e till 8:e vecka i alla
väder
t Höstgödsla med Algomin Trädgårdsgödsel

MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith som
är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och
brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika
sammansättning av alla näringsämnen, innehåller för växten
32 nödvändiga mikronäringsämnen, vilket gör den särskilt
väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt
stimulerar växtcellen till ökad grobarhet, tillväxt, blomning
och fruktsättning.

33 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.

Kväve. .................................................................... 4%
Fosfor ..................................................................... 5%
Kalium .................................................................. 11%
Svavel ................................................................ .8,6%

pH-värde 7,8

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

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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
tTillför naturlig växtstimulans
tÄr bra både för jorden växten

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32 Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47-33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

tGer växten samtliga mikronäringsämnen
tMångdubblar bakterie- (mikro-) livet i
jorden
Feb 2016

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!

START PLANTERINGSGÖDSEL

Ger trädgårdens alla växter bästa
möjliga start vid plantering
Algomin Start är en bra försäkran för att lyckas med
dina nyplanteringar. Den innehåller exakt de ämnen
som behövs för att växterna ska etablera sig väl.
Många av dessa ämnen är svåra att tillföra i efterhand
med traditionell gödsling.

❀
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Algomin Start lägger grunden till en riklig blomning,
fruktsättning och rotbildning. Dessutom ökar den
växternas tålighet mot torka och kyla.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

TILL
t Plantering av alla trädgårdens växter
VARFÖR
t Ger dina växter en bättre start
t Innehåller rätt näringsämnen för en
lyckad etablering
t Kraftigare rotbildning
t Rikligare knoppsättning
t Bättre tålighet mot torka och kyla

HUR
t I planteringsgropen, blanda väl med
planteringsjorden.
t 3 msk/träd
t 1,5 msk/buske
t 2,5 msk/ häck
t 1 msk/ 5 l jord till sommarplantor
FÖRPACKNING
1 kg

Mikronärings
ämnen

DETTA ÄR ALGOMIN
Algomin är en ren naturprodukt som
berikar jord och växter med mineraler
och stimulerar det viktiga bakterielivet.
Basen är en algkalk från havet med
tillsatser av färska brunalger som tillför
viktiga enzymer och aminopuriner.
Våra experter arbetar med patenterade
metoder i främsta ledet för att vidareutveckla 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.

NÄR
t Vid planteringen av nya växter
MILJÖFAKTA

INNEHÅLLSDEKLARATION

Algomin gödsel är miljövänligt och baseras på Physiolith
som är en blandning av algkalk (Lithothamnium Calcereum) och brunalger, en KRAV-godkänd växtnäring. Algkalkens unika sammansättning av alla näringsämnen,
innehåller för växten 32 nödvändiga mikronäringsämnen,
vilket gör den särskilt väl passande för gödsling av trädgården. Brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till
ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning.

50 % av algkalken Lithothamnium Calcereum som
innehåller för växterna 32 nödvändiga mikronäringsämnen samt NutriActiv® med aminopuriner och
aminosyror.

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.

✿

Kväve (N) ................................................................... 1,5 %
Fosfor (P). .................................................................... 5 %
Kalium (K) ................................................................... 12 %

pH-värde 8,5

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.

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!

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
tTillför naturlig växtstimulans

Algomin AB, Box 570, 581 07 Linköping, Sverige
Tel: +46(0)13-31 22 32. Fax: +46(0)13-13 19 66 info@algomin.se www.algomin.se
Norge: Nordic Garden AS, Tlf Kundeservice: +47 33 38 18 20 firmapost@nordicgarden.net

tÄr bra både för jorden växten
tGer växten samtliga mikronäringsämnen
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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!

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
t Krukväxter inne och ute
t Allt som odlas för att äta
t 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
t
Nov- Jan 1 gång i månaden
t
Feb- Okt 1 gång i veckan

HUR
t ½ kapsyl till 1 liter vatten. Blanda
endast den mängd som används per
tillfälle.
t Skaka väl före användning
FÖRPACKNINGAR
1L ger 100 L växtnäring.
500 ml ger 50 L växtnäring

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

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.

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

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

Utan
Nutri
Activ

Med
Nutri
Activ

Algomin® gödsel är miljövänligt
därför att Algomin:
tÖkar näringsupptagningen
tHöjer pH-värdet. Motverkar försurningen
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Algomin
Gödselstav
®

TILL >
Fruktträd, bär- och prydnadsbuskar.
VARFÖR >
Försäkra dina värdefulla buskar och träd mot näringsbrist. Gödselstaven innehåller koncentrerad organisk
näring.
NÄR >
En gång per år. Gödselstaven kan användas under hela
året och avger en jämn och långvarig näringstillförsel.
HUR >
Gör två hål per meter i marken med ett spett ca 30 cm
djupt i droppkanten av trädkronan (ej vid stammen) med
15-30 graders lutning. Placera därefter gödselstaven i
hålet för hand.
STORLEK: • 1kartong/50 stavar

• innehåller all näring som träd och
buskar behöver
• tillför naturlig växtstimulans
• är till fördel för både frukt och
blomsättning
• är långsamtverkande och ger
växten ett jämnt flöde
• av näring under ett helt år
• är ett enkelt och billigt alternativ

INNEHÅLLSDEKLARATION
Innehåller Algomin® Trädgårdsgödsel, hönsgödsel &
komposterad bark.
pH7,4
Kväve N ........................................................... 2,7 %
Fosfor P........................................................... 2,6 %
Kalium K .........................................................8,8 %
Kalcium Ca .....................................................12,6 %
Magnesium Mg............................................... 0,4 %

Algomin Spridare
®

• Finns i två storlekar.
Behållarna rymmer 16 alt 10 kilo
• Slagtålig plast/stål, tål även salt
och sand
• Färdig att användas direkt ur lådan
• Sprider cirka 4 meter alt 3 meter brett
• Inställningarna görs med ett enkelt
handgrepp
• Kantspridningskontroll (16 kg)

Inställningar (cirka):
15
15
15
20
7
STORLEKAR: • 10 liter • 20 liter

Algomin Gräsgödsel
Algomin Trädgårdsgödsel
Algomin Ekogödsel
Algomin Mossa
Algomin Professional Green

