
Hållbar
gräsmatta

GRÄSNÄRING
Ger ett friskare och grönare gräs
som motverkar mossa och ogräs.

Ofarligt för barn och husdjur.

ANVÄND TILL: 
Väletablerade och fi na gräsmattor.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Algomin Hållbar gräsmatta innehåller långsamverkande vegeta-
biliskt kväve och kalium, och ger gräset den näring det behöver. 
Kvävet kommer ifrån majsgluten och kaliumet från jorden. Pro-
dukten är mikrogranulerad och försvinner snabbt ner i gräsmat-
tan. Hållbar gräsmatta är en naturlig produkt för dig som vill ha en 
grönare gräsmatta.

Den här produkten är inte lämplig vid stödsådd eller nyanläggning 
av gräsmattor. Använd då någon av våra andra gräsnärings-
produkter.

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Gödsla minst 2 gånger per säsong, gärna fl er. Gödsla första gång-
en när gräset börjat växa, inte tidigare, och ge sedan ny näring var 
6-7 vecka tills slutet av augusti. 

HUR GÖR JAG?
Sprid jämnt och tunt. Använd Algomin-spridare för bästa resultat. 
Om du inte har någon spridare – kasta Algomin Hållbar gräsmatta
snett uppåt och framåt – inte åt sidan. Det ger en bra spridning. 
Borsta ut ev överdosering. 

DOSERING: ca 3 kg/100 m2.

TIPS!
Näringsschema - Gräset tycker om att få ett jämnt fl öde av 
näring. Upprepa därför gärna gödslingen 1-2 gånger under säsong. 

Stödsådd - Den här produkten är inte lämplig för stödsådd. 
Har din gräsmatta behov av nya gräsfrön välj en annan närings-
produkt från Algomin.

Klippning - Klipp ofta så förtätar sig gräset, klipp ej av för mycket 
på samma gång (max 1/3). 

Höstnäring - Ge näring på hösten för en bättre övervintring.

Fler tips hittar du på algomin.se.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Produkten är baserad på majsgluten från konventionellt jordbruk 
och kaliumsulfat.

NPK 7-0-3

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 5 kg  /  150 m2

ca 10 kg / 300 m2

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

FÖRPACKNINGAR
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