FRISKARE VÄXTER
HELT NATURLIGT

ALGOMIN FLYTANDE NÄRING
Algomin Ekologisk näring med NutriActiv® är en mild och balanserad näring för
alla dina kruxväxter, både inne och ute och passar även utmärkt till allt som
odlas för att äta.
NutriActiv® förrbättrar växtens rotutveckling och skapar ett kraftigare motstånd
mot tuffa förhållanden (torka, köld och övervattning).

TILL

HUR

• Allt som odlas för att ätas

• Blanda endast den mängd som
används per tillfälle

• Krukväxter inne och ute
• Ekologisk odling där växterna
behöver en extra giva näring

• ½ kapsyl till 1 liter vatten.

MILJÖFAKTA
Algomin® näring är miljövänlig därför att Algomin:
• Ökar näringsupptagningen
• Höjer pH-värdet och motverkar försurning
• Tillför naturlig växtstimulans
• Är bra för både jorden och växten
• Mångdubblar bakterie- (mikro-) livet i jorden
Algomin AB tar sitt ansvar och marknadsför endast
miljöanpassad växtnäring som förbättrar naturen.
Förpackningen källsorteras som hårdplast på din
återvinningsstation. Algomin AB är med i FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen), dvs. betalar för sin
andel av återvinnandet av Algomins förpackningar.
Överbliven gödsel lämnas på din lokala återvinningsstation.
Algomin AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Vi
värnar om miljön och din trädgård.

• Skaka väl före användning
INNEHÅLLSDEKLARATION

VARFÖR

• Tillför växtkraft till näringskrävande
växter
• Näring speciellt anpassad till
växter i kruka
• Ger odlingarna en extra skjuts

FÖRPACKNINGAR
0,5 liter och 1 liter

Algomin® Flytande Näring är 100% vegetabilisk.
Framställt av majs och havsalger (NutriActiv®).
Produkten är helt fri från animaliska tillsatser
(slaktavfall)
3,5% organiskt bundet kväve
3% vattenlöslig fosfor
3% vattenlösligt kalium

NÄR

• Nov-Jan: 1 gång/mån
• Feb-Okt: 1 gång/vecka

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!
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