
Gödsel av 100% naturliga produkter

16L Bokashihink & strö

• Bidrar till en effektiv humuskultur     
• Långtidsverkande näring (2-3 månader)   
• För motståndskraftiga och frodiga växter
• Stimulerar den biologiska mångfalden & mikrolivet i jorden

PREMIUMGÖDSEL
Organiskt fullgödsel för hela din trädgård

62% organiskt innehåll

®

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR



1L
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Ett balanserat fullgödsel för hela din trädgård
 
Premiumgödsel är ett unikt organiskt fullgödsel som värderas för sin höga 
procentandel av organisk materia snarare än NPK-innehållet. Det fina pulvret är 
en 100% naturlig blandning av organiska näringsämnen som tillsammans bildar 
ett komplett och långtidsverkande gödsel. Utan att belasta vår miljö! 

Väcker livet i jorden
Premiumgödsel bidrar till att upprätthålla och förbättra jorden och tar hand om 
både dina växer och mikrolivet i jorden.

På grund av intensiv odling, hög användning av bekämpningsmedel och 
konstgödsel har jordens organiska innehåll minskat. Genom att exempelvis 
använda Premiumgödsel, som även innehåller väsentliga näringsämnen för 
mikrolivet, ökar den mikrobiella aktiviteten i jorden, näringen blir mer tillgänglig 
och växterna får ett starkare immunförsvar. Samtidigt som du bygger du upp en 
fertil och näringsrik jord. 



Användning
Premiumgödsel är anpassat för hela din trädgård. Använd i grönsaksland, under 
buskar och träd, på gräsmattor, i rabatter och dina krukväxter.  

Strö ut under våren när jorden är frostfri och mjuk och växterna börjar spira.  
För näringskrävande växter upprepa vid behov.

Trädgårdslådan
Premiumgödsel finns även med som en produkt i vår “Trädgårdslåda“ där vi samlat fyra 
viktiga naturprodukter som behandlar din trädgård och odling under en säsong. 

Edasil lermineraler - förbättrar jordens fertilitet och vattenupptagningsförmåga.
Snäckskalskalk - stabiliserar pH-värdet, ökar mineralerna och motverkar försurning.
Microferm - Mikrobiologisk växt- och markaktivator. Gynnsamma bakterier som ger dina 
växter starkare rötter, motståndskraft mot sjukdomar och större tillväxt.



Ansvarig firma:  Agriton Sverige AB, Öråker 1, 196 93 Kungsängen  / www.agriton.se

Dosering: 
1 liter per 2,5 m2. 

Förvaring: 
Förvaras svalt, undvik placering i direkt solljus. Öppnad påse bör förslutas noggrant 
för att behålla näringsämnen intakta.

Tips!  
Premiumgödsel är ett fint pulver som du lättast sprider i fuktig och vindstilla väderlek 
eller blandar med fuktig sand eller jord för att underlätta hanteringen. 

Innehåll: 
Mjölmasklämningar, ekologiskt rapsmjöl, lermineralen Edasil, Vulkamin stenmjöl, tång, 
spårämnen av bakteriekultur. 62% organisk materia. 
pH värde: (H2O)..............................................................6,2 
NPK:.................................................................................3-2-2

Då produkten är organisk kan variationer i ovan deklaration förekomma 
mellan tillverkningarna. 

Krav-certifierad
Produkten är tillåten att användas i ekologisk odling. 
Max giva enligt KRAV: 3460kg/ha och år (kadmium 
begränsar)
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GMO
FREE

Fungerar utmärkt tillsammans med Bokashi.

Magnesium: ........0.91 
Svavel: .................0.27
Kisel:.....................1300mg/kg
Mangan: .............240mg/kg

Järn: ...................1700mg/kg
Bor: ....................6.9mg/kg 
Selen: .................0.19mg/kg
Molybden: .........1.8mg/kg
Kobolt: ................0.75mg/kg

Näring
Kväve: ................2.7
Fosfor: ................2.4
Kalium: ...............1.7
Calcium: .............1.6


