
Prunkande 
trädgård
VÄXTNÄRING

För ett friskare rotsystem. Kan användas 
vid plantering och nyanläggning. 

Ofarligt för barn och husdjur.

HUR FUNGERAR PRODUKTEN?
Algomin Prunkande trädgård arbetar genom rötterna på dina 
växter och ger nyttigare bär, frukt och grönsaker tack vare 
växtens förbättrade upptagningsförmåga av alla viktiga mikro- 
och makronäringsämnen. Näringen höjer eff ektivt pH-värdet i 
jorden och motverkar försurning samt förbereder din trädgård 
för vintervilan på hösten. 

NÄR SKA JAG GÖDSLA?
Gödsla två gånger per år, vår och höst, oavsett väder. 
Ge en giva på våren för en bra start och en gång på hösten för 
bättre övervintringsförmåga. Går utmärkt att blanda upp med 
planteringsjord.

HUR GÖR JAG?
Mylla ner i rabatter eller sprid som höstgödsel på gräsmattan. 

DOSERING:
Träd och buskar: Gör ca 20 cm djupa hål vid bladverkets dropp-
kant med ca 1 m mellanrum. Dosera med en knuten näve per hål, 
vår och höst.

Nyanläggning (även gräsmatta): Många näringsämnen är svåra 
att tillföra med traditionell gödsling, blanda därför ner Algomin 
Prunkande trädgård i jorden innan sådd/plantering för jordför-
bättring.

Gräsmatta och rabatter:  Mylla ner ca 0,8-1 kg /10m2.

Rosor, klematis, bärbuskar & fruktträd: Använd Spettmetoden. 
Rosor och klematis bör kompletteras med 1 giva. 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.

Potatis/rotfrukter: 1 näve/m2 nedbrukas före sådd du sår eller 
sättning så kommer näringen på rätt plats. 

Grönsaker: 1 knuten näve/m2 nedbrukas i jorden före sådd/
plantering. Kan kompletteras med 1 giva Algomin Extra växtkraft 
under sommaren.

Gräsmattan & höstgödsling av gräsmattan: 2-3 kg/100m2, mot-
svarar ungefär 3 nävar/10m2.

TIPS!
Spettmetoden:  Gödsla växten direkt vid rotändan för  bäst eff ekt. 

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 4 kg
ca 8 kg

Fosfor ..................................................ca 7 %
Kalium ...............................................ca 15 %
Kalcium ..........................................ca 8,5 %
Svavel ................................................. ca 6 %
Magnesium ...................................ca 1,3 %   pH-värde ca 7,3
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