
Mindre mose
i gressplenen

PLENNÆRING
Gir et friskere og grønnere gress
som motvirker mose og ugress

Ufarlig for barn og husdyr

HVORDAN FUNGERER PRODUKTET?
Mose trives godt i skygge, sur, næringsfattig og fuktig jord. 
Algomin Mindre mose i gressplenen inneholder kalk og næring 
til gresset. Produktet forandrer sammensetningen i jorden 
og gir de rette forutsetningene for gresset så det kan ta over. 
Makronæringen i dette produktet består av vannoppløslig 
mineralgjødsel. Det innebærer at mikrolivet i jorden stimuleres 
gjennom å bearbeide næringen innen den blir tilgjengelig for 
plantene. Kombinasjonen av kalk, brunalger og makronæring 
gir dine planter en allsidig sammansatt næring. Næringen gir en 
levende jord og hjelper til å gjenopprette balansen gjennom å 
motvirke forsuring og utvasking av næringen.

Har du mye mose i gressplenen kan du støtteså med plenfrø når 
mosen har startet å gulne. Riv eller rak ikke bort mosen, men 
støtteså med plenfrø direkte i mosen.

NÅR SKAL JEG GJØDSLE?
Gjødsle med Algomin Mindre mose i gressplenen så tidlig som 
mulig når gresset har startet og vokse. Gjenta ved behov etter 
6-7 uker. Det går bra å gjødsle i all slags vær, dog kommer ikke 
næring ned til jorden uten vann.

HVORDAN GJØR JEG?
Spred jevnt og tynnt. Bruk Algomin-spreder for best resultat. 
Om du ikke har noen spreder – kast Algomin Mindre mose i 
gressplenen på skrå opp og fram – ikke sideveis. Det gir en bra 
spredning. Fei vekk ev overdosering

DOSERING: 4-5 kg/100 m2.

TIPS!
Næringsskjema - Gi ofte og mindre doser for jevnere resultat.

Støtteså - Støtteså med plenfrø for enda finere gressplen.

Klippning - Klipp ofte så blir gresset tettere, klipp ikke av for mye 
av gangen (max 1/3).

Høstnæring - Gi næring på høsten for en bedre overvintring.

Flere tips finner du på algomin.no

INNEHOLDSDEKLARASJON
20% havskalk som inneholder flere for plantene nødvendige mi-
kronæringer. 1% brunalger I konsentrat, som bl.a styrker 
rotutviklingen og gir friskere planter.

NPK 12-0-3

MILJØVENNLIG HAGEGLEDE MED ALGOMIN
Vår vekstnæring:
• øker næringsopptaket
• øker pH-verdien og motvirker forsuring
• tilfører naturlig vekststimulanse
• er bra for både jord og planter
• mangedobler mikrolivet i jorden.

Algomin arbeider aktivt for å ta fram så gjenvinningsbar 
embalasje som mulig og vi er tilsluttet FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen). Restnæring leverer du på din lokale gjen-
vinningsstasjon eller gir bort til en god nabo.

EMBALLASJE
8 kg/180m & 16kg/360m2

Kveve/nitrogen ..................................  12 %
  hvorav ureakveve ........................... 12 %
Fosfor .......................................................  3 %
Magnesium .......................................  2,5 %
Kalsium ................................................. 3,5 %
Svovel .................................................... 3,5 %   pH-verdi  ca 7,8
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