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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

•	Ger växten samtliga mikronäringsämnen

•	Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i 
jorden

Till
• Gräsmattan
• Allt grönt i trädgården

Varför
• Motverkar mossa och ogräs
• Grönare, friskare och kraftigare gräs
• Ger ökad slitstyrka och bättre motstånd 

mot torka
• Gödslar och kalkar samtidigt

När
• Gödsla vår (när gräset börjat växa) och 

sommar  i alla väder
• Gödsla minst 2 gärna 3 gånger

Hur
• Sprid jämnt och tunt
• 2-3 kg/100 m2

Grönare gräs, tar bort 
mossa och ogräs

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

Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast miljö-
anpassad  växtnäring som förbättrar naturen.  Förpack-
ningen görs av återvinningsbar PE plast som källsorteras 
som plast.  Algomin AB är med i REPA (materialbolagens 
gemensamma dotterbolag) dvs betalar för sin del av kost-
naderna 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.

FörpAckninGAr
170m2, 340m2 & 680m2

Algomin Gräsgödsel motverkar mossa och ogräs, sam-
tidigt 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.   

F
e

b
 2

0
16

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

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

pH-värde 7,8

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 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!

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

� �

32
Mikronärings
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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!

GRÄSGÖDSEL

http://www.algomin.se

