
Sötare
frukt & bär

BÄRNÄRING
För smakrikare, saftigare och sötare frukter och bär. 

Ofarligt för barn och husdjur.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Algomin Sötare frukt & bär är en specialnäring som hjälper dina 
fruktträd och bärbuskar att ge smakrikare och näringsberikade 
skördar genom att arbeta under jorden genom rötterna. Kalium, 
fosfor och kalcium är viktiga ämnen för fruktsättning, rotbild-
ning och näringsupptagning. Brunalgerna och kalken stimulerar 
de i jorden viktiga mikronäringsämnen för att få en levande jord 
som blir en perfekt bostad för dina växter.

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Ge en giva på våren för en bra start och en giva på hösten för 
bättre övervintring och nyttigare frukt och bär nästkommande år. 

HUR GÖR JAG?
Sprid jämnt och tunt i jordgubbslandet och mylla ner och använd 
spettmetoden för fruktträd och bärbuskar.

TIPS!
Bärbuskar & fruktträd
Använd Spettmetoden. Gör 2 hål ca 20 cm djupa, 
ca 30 cm från förädlingspunkten. 
Dosera med ca 1 msk per hål, vår och höst. 

Använd Algomin Extra växtkraft under sommaren, använd då ej 
spettmetoden.

Jordgubbar
Mylla ner en första giva i samband med plantering, och ge ytterligare 
en giva efter skörd i augusti/september för att ge jordgubbarna 
bästa förutsättningarna nästkommande år

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 1 kg

Fosfor ........................................................ 7 %
Kalium ..................................................... 15 %
Svavel ........................................................6 %
Kalcium ................................................8,5 %   pH-värde ca 8,4
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Algomin AB
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, Sverige

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


