
Safti a
tomater

VEGANSK NÄRING
Till allt du odlar för att äta.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Algomin Saftiga tomater med brunalgskoncentrat ger växten 
bättre förutsättningar genom att naturligt stimulera 
rotsystemet och därigenom möjligheten för växten att frodas 
och sätta blommor, frukter och bär.

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Näringen till växter i kruka tar efter en tid slut och växten 
behöver ny ”mat”. Gödsla därför regelbundet, ungefär 1 gång i 
veckan, under tillväxtperioden feb-okt och lite mindre, ungefär 
1 gång i månaden, under vintern nov-jan.

DOSERING:
10 ml näring till 1 liter.
Inte framtagen för bladgödsling eller hydroponisk odling.
Omskakas väl innan användning.

TIPS:
Om du förodlar tomater, ge de näring tre veckor efter sista om-
plantering, och ge näring en gång i veckan vår till höst

Om du har klättrande tomater så glöm inte att ta bort ”tjuvarna”, 
sidoskott som stjäl energin från plantan.

Odlar du gurka ska du vara noga att vattna regelbundet så att de 
inte blir missbildade

Samplantera gärna blommor med grönsaker för att locka               
pollinerare och för att förvilla skadedjur.

Tips hittar du på algomin.se.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Vegetabilisknäring från GMO-fri majsstärkelse (majs från  
konventionellt jordbruk) samt brunalger Vegetabiliskt 
KRAV-godkänt gödsel NPK 3-1,5-6 med brunalgskoncentrat. 
KRAV-certifi erad av KIWA. Förvara fl askan skyddat mot ljus, 
värme och frost på en sval och torr plats. Ska förvaras utom 
räckhåll för barn och husdjur.
Vid kravgodkändodling: Maximal giva 750kg/år/ha eller max 3750kg/ha under 
en femårsperiod. Zink begränsar.

MILJÖMEDVETEN TRÄDGÅRDSGLÄDJE MED ALGOMIN
Vår växtnäring:
•  Ökar näringsupptagningen
•  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 0,75 L
ca 2,5 L
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Algomin AB
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, Sverige

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


