Växtjord Mineral

ARTIKELNUMMER
728 004

Produktfakta
Denna produkt är tillverkad för att motsvara AMA 13 gällande kraven för mineraljord. Innehållet
av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är låg (max 2 %)
för att jorden ska vara strukturstabil efter inblandning i makadam vid skapande av skelettjord för
trädplantering. Växtjord Mineral har en volymvikt på ca 1.300 kg/m3.
Råvaror:
•

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

•

Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar och underlätta
nedspolning där så föreskrives.

•

En liten mängd organiskt material i form av fibermull, som ger en för växterna bra struktur.
Vidare bidrar fibermull till ett positivt klimat för det nyttiga mikrolivet.

Växtjord Mineral är svagt gödslad och gödsel räcker normalt ca 3-4 veckor – sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Användningsområde
Skelettjord
Vid användning av skelettjord föreskrivs oftast att blandningen ska ske på plats inför plantering.
Detta sker genom att man lägger ut krossen och tillför jorden ovanpå, som sedan vattnas ner tills
krossen är ”mättad” på jord Detta sker vanligen i flera etapper.
Den här jorden har låg mullhalt för att bli så strukturstabil som möjligt efter inblandning i makadam. Låg mullhalt gör dessutom att jorden lättare går att vattna ner i makadamen.
Övrig användning
Vid anläggning av ”naturlika” planteringar förskrivs det ibland att man ska välja mager jord. Exakt
vad detta innebär anges sällan, men i dessa fall är denna jord lämplig. Jorden har nämligen låg
mullhalt och är svagt gödslad.

Tips och råd
•

All jord sjunker ihop efter utläggning. Ett jämt underlag och c:a 10 % högre terrass vid
anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat (gäller främst vid planteringar).

•

Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs.

•

Glöm inte att underhållsgödsla

en grönare värld...
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