Rabattjord
PRODUKTFAKTA
Rabattjoren är framtagen till planteringar, köksland, växthus, krukor. Rabattjorden är
mycket lucker och lättbearbetat och har hög mullhalt. Detta ger jorden en mycket bra
förmåga att binda vatten och näring. Jorden har en volymvikt på c:a 650 kg/m3.
Råvaror:
 Torv som ger god porositet och vattenhållanmde förmåga.
 Sand för stadga och dränerande egenskaper.
 Barkmull för stabil struktur och stadga speciellt om Rabattjorden används som
jordförbättring.
Rabattjorden är kalkad och grundgödslad med mineralgödsel, som normalt räcker 3-4
veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.
Rabattjorden är rotogräsfri, men motsvarar INTE AMAs krav för planteringsytor.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Planteringar - Rabattjord är mycket lämplig till planteringar med växter, som ställer höga
krav på etablering och skötsel. Planteringsytan bör tillföras minst 30 cm rabattjord (eller vad
som föreskrivs). Tänk på att lämna plats för ev. täckmaterial till färdig nivå av planteringen.
Växter, som kräver lågt pH-värde, planteras i rabattjord blandad med 50% torv.
Urnor/Takterrasser - Rabattjord är med sin vattenhållande förmåga mycket lämplig till
urnor och terrasser, som utsätts för onormal torka. För extra bra tillväxt och etablering samt
för enklare skötsel rekommenderas gödsling med långtidsverkande gödsel.
Köksland/Hobbyväxthus - För lite ”ädlare” växter i såväl köksland som växthus ställs höga
krav på jorden. Rabattjord har en bra struktur med god porvolym. Detta garanterar bästa
möjliga start för växterna. Rabattjord är dessutom lämplig att förbättra kökslandets något
”trötta” jord med.
TIPS OCH RÅD
* All jord sjunker ihop efter utläggning. C:a 10% högre terrass ger ett bra och riktigt
slutresultat vid planteringar.
* Rabattjorden är speciellt lämplig för inblandning av special gödsel, Leca och Lera.
* Glöm inte att underhållsgödsla.

Pris 2014-04-01 233:-/ton
Vid större kvantiteter lämnas offert per förfrågan.

Matjord
PRODUKTFAKTA
Matjord är ”ortens åkerjord”, som förbättras och sorteras för att passa till enklara
anläggningar. Jorden sorteras utan att tillföras varken gödsel eller kalk och den är inte
analyserad eller godkänd enligt AMA 13. Matjord har en volymvikt på c:a 1.150 kg per m3.
Råvaror:
 Ortens åkerjord
 Sand om lerhalten är för hög i åkerjorden
 Organiskt material som kan vara torv, barkmull, trädgårdkompost
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Anläggningsarbeten – Vid anläggning behövs ibland stora mängder jord vid terrassering
innan man lägger ut jord med AMA-kvalitét. Denna jord bör vara relativt lättarbetad och fri
från ”främmande föremål”. Vår sorterade matjord är förbättrad och sorterad och är lätt att
bearbeta. Att ”grunda” med sorterad matjord kan vara början till ett bra jobb ett gott
ekonomiskt resultat.
Enkla entreprenader – Vid enkla entreprenader med något lägre ställda krav på råvaran
(inte godkänd enligt Anläggnings AMA), men ändå krav på relativt bra slutresultat, är
sorterad matjord i många fall rätt produkt. Skötselkraven bör ställas mot det faktum att
jorden varken är gödslad eller kalkad – dock vanligen förbättrad med sand och mullmedel.
Naturlika anläggningar – innehåller vanligen växter med låga krav på framför allt näring.
Ljung, tall och gran, enbärsbuskar, blåbär, ängsgräs m.m. skall normalt planteras i s.k. mager
jord med relativt lågt näringsinnehåll. Då kan sorterad matjord vara ett mycket bra
alternativ till högkvalitativa, välgödslade jordar.
TIPS OCH RÅD
* Sorterade matjorden kan inte ersätta anläggningsjord utan hänsyn tagen till
kvalitetsskillnaden.
* Naturlika anläggningar kräver ”mager” jord – då kan sorterad matjord vara en bra
utgångsprodukt. Kanske måste ytterligare inblandning av sand och torv göras.

Pris 2014-04-01 86:-/ton.
Vid större kvantiteter lämnas offert per förfrågan.

