PRO

Växtjord Mineral
ART.NR: 728 004

Produktfakta

Växtjord Plant är tillverkad för att motsvara AMA 20 gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet
av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden
optimal struktur vilket bidrar till att ge växterna en god etablering och tillväxt. Växtjord Plant har en volymvikt på
ca 1,3 ton/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.
Organiskt material i form av fibermull och/eller torv. Fibermull motverkar utlakning av vatten och gödsel
samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt.

Växtjord Plant är grundgödslad och gödseln räcker normalt ca 4-5 veckor. Sedan bör gödsling
ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Användningsområde

Planteringar
Den aktuella planteringsplatsen bör förberedas och jämnas till innan man tillför ny jord. Följda anvisningar från
leverantören hur djupt växterna ska planeras. Allmänt är dock att man hellre ska göra en för djup planteringsgrop än en för grund. Mer jord runt växterna ger nämligen en säkrare etablering och mindre skötsel i form av
bevattning. Speciellt gäller detta om ytan består av sand eller annat dränerande material - då bör man eventuellt lägga ett tjockare lager av planteringsjord. Detta för ge planteringen bättre motståndskraft mot torka. Vid
risk för dålig dränering bör man dock göra en förhöjd terrass så att växten inte hamnar i en ”bassäng”. För att
ge planteringen en bra start är det lämpligt att direkt efter planteringen lägga ut täckbark. Detta motvekar att
fröogräs etablerar sig samtidigt som planteringen skyddas mot uttorkning.

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 över allt 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
•

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.

•

Årlig underhållsgödsling, per 100 m2 – 3 kg Weibulls
NPK 11-5-18 alternativt 15 kg hönsgödsel.

