PRO

AR-jord
ART.NR: 727 900

Produktfakta

AR-jorden har lågt innehåll av lera vilket gör den mycket hanterbar även vid blöta förhållanden. Eftersom lerhalten
är låg har jorden i stället hög mullhalt för bevara fukten i jorden. AR-jorden har en volymvikt på ca 0,8 ton/m3.

Råvaror

• Fibermull som har en bra förmåga att bevara fukt och näring.
• Sand för att ge jorden en dränerade struktur och göra jorden bearbetningsbar.
• Torv ger jorden god porositet vilket gynnar växteras förmåga att ta upp syre.
• Barkmull, som ger en för växterna bra struktur. Detta bidrar även till ett positivt klimat för det
		nyttiga mikrolivet.
AR-jorden är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat
skötselschema för god etablering och tillväxt. AR-jorden är rotogräsfri, men inte godkänd enligt AMA.

Användningsområde

Gräsytor
Den aktuella ytan bör jämnas till noga och luckras i ytan innan toppskiktet av jord läggs ut. En jämn och lucker yta minskar behovet av påförd jord samt förbättrar kontakten mellan underlaget och den nya jorden. Vid
normala förhållanden med bra underlag, räcker det med 5-6 cm påförd jord. Jorden vältas före sådd respektive utläggning av färdigt gräs. Om ytan består av sand eller annat dränerande material bör man dock lägga ett
betydligt tjockare lager av gräsjorden. Detta för ge gräsytan bättre motståndskraft mot torka.
Planteringar/köksland
Anläggningsjord är även lämplig till plantering av träd och buskar, häckar och barrväxter. Jorden är även lämplig till köksland att odla direkt i eller förbättra den befintliga ”trötta” joden med.

Övrigt
•
		
•
		

Det kan finnas små stenar samt mindre pinnar i jorden. Dessa kommer från våra naturliga råvaror och
ger jorden en god och stabil struktur. Detta har ingen negativ påverkan för växterna.
Frö från fröogräs finns överallt i vår natur och sprids med vinden på vår/försommar. Fröogräs är lätt att
rensa bort och om man gör det direkt hinner de inte etablera sig och fröa av sig.

Tips & Råd
•

Underhållsgödsling 3 ggr / säsong, per 100 m2 – 3 kg
Weibulls Gräsmattegödsel NPK 21-4-7 (mineralgödsel)
eller 6 kg Weibulls organiska Gräsmattegödsel NPK 		
10-1-3.

