Bjälklagsjord
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728 008

Produktfakta
Grunden till Bjälklagsjord är AMA Växtjord Plant med tillsats av Hekla Coarse eller Pimpsten.
Bjälklagsjorden är framtagen till växtbäddar på olika typer av bjälklag, i urnor eller andra
växtbäddar, som byggs upp för att kunna ta emot stora mängder av vatten för infiltration.
Produkten har hög och balanserad andel vatten och luft, är strukturstabil och vattengenomsläpplig. Bjälklagsjord har en volymvikt på c:a 1.000 /m3.
Råvaror:
•

Utvald lerjord, som ger jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt och näring.

•

Sand för att ger jorden stadga en dränerade egenskaper.

•

Organiskt material i form av fibermull och/eller torv, som ger en för växterna bra struktur.
Organiskt material ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre.
Detta bidrar även till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

•

Hekla Coarse (10-35 mm) eller Pimpsten (2-8 mm) beroende på arbetsbeskrivning.

Vår bjälklagsjord har 40 vol % Hekla Coarse alternativt Pimpsten, men givetvis tillverkar vi enligt
kundens eget recept.
Bjälklagsjorden är kalkad och grundgödslad med mineralgödsel, som normalt räcker 3-4
veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.
Bjälklagsjorden är rotogräsfri.

Användningsområde
Olika former av bjälklag
Bjälklagsjorden har god vattenkapacitet trots relativt låg volym-vikt. Detta gör den speciellt
lämplig vid anläggning av växtbäddar på bjälklag, tak och terrasser.
Andra användningsområden
Bjälklagsjorden är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till urnor/ terrasser eller andra platser med begränsat djup på markprofilen, som utsätts för onormal torka.

Tips och råd
•

All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10% högre terrass ger ett bra och riktigt slutresultat vid planteringar.

•

Glöm inte att underhållsgödsla.

•

För extra bra tillväxt och etablering samt för enklare skötsel rekommenderas gödsling med
långtidsverkande gödsel.
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