
Extra 
växtkraft
ALLROUNDNÄRING

Ger rikligare blomning och ökad 
tillväxt till allt i din trädgård och odling. 

Ofarligt för barn och husdjur.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Algomin Extra växtkraft ger ökad tillväxt till din odling under 
sommarmånaderna när växterna behöver extra energi, 
och näringen har en bas av kalk och brunalger. Kalken höjer 
pH-värdet i jorden vilket frigör bunden näring och stimulerar 
mikrolivet. Det är bra för både jordens och växtens långsiktiga 
välmående. Algomin Extra växtkraft ger ökad grön tillväxt och 
ger en rikligare blomning. Med dess små och lättlösliga korn ger 
det en snabb eff ekt.

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Använd Algomin Extra växtkraft lite senare på våren när första 
tillväxten har skett, därefter var 6-7 vecka.

HUR GÖR JAG?
Sprid jämnt över ytan, gödslet kan med fördel myllas ned. För 
krukväxter kan du sprida några korn i varje kruka. Använd din  
Algomin-spridare om du ska gödsla en större yta, använd 
inställning 9. Annars går det bra att sprida det jämnt för hand.  

DOSERING:
1 kg till 35-40 m2. 3 nävar =10 m2.

TIPS!
Buskar/häckar/träd: 
Gödsla vid bladverkets droppkant. 

Rabatter: 
Myllas ner i jorden vid varje planta för bättre eff ekt.  

Odling: 
För odling där du vill ha en ökad tillväxt. 
Myllas ner i jorden för bättre eff ekt.  

Krukor: 
Sprid några korn i varje kruka. Upprepa vid behov.

Till hösten: 
Höstgödsla med Algomin Höstnäring för bättre 
övervintring. 

Fler tips hittar du på algomin.se.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Innehåller ca 20 % kalk samt koncentrat från brunalger som 
stimulerar rotbildning och näringsupptaget hos växten.

MILJÖMEDVETEN 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.

Förpackningen återvinns eller pantas som plast, och överbliven 
näring lämnar du på din lokala återvinningsstation eller ger bort 
till en glad person.

FÖRPACKNINGAR
ca 3,5 kg
ca 7 kg

Kväve .........................................................4 %
Fosfor ........................................................5 %
Kalium .......................................................11 %
Svavel ....................................................8,6 %
Kalcium ................................................8,5 %   pH-värde ca 7,7
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Algomin AB
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, Sverige

+46 (0)13-31 22 32, info@algomin.se
WWW.ALGOMIN.SE


