Ängsjord
Beskrivning
Ängsjord är en rotogräsfri, relativt mager, sandig
jordblandning med god genomsläpplighet.
Användning
Jorden används till anläggning av ängar. Den
passar oavsett om det används frö, plantor eller ängsmatta. Det låga näringsinnehållet gynnar
den spesifica ängsfloran men inte gräs och ogräs
som lätt kan ta över under etableringsperioden.
Ängsjord anläggs i ett lager om minst 20 cm på
ett underlag som är fritt från fleråriga ogräs och
levande rötter. Dräneringsförhållanden och miljön i
övrigt på platsen måste ligga till grund för valet av
ängsflora. Ängsjorden kan användas både till fukt-,
normal- och torrängar. Till kalkgynnad ängsflora
rekommenderas extra kalkinblandning.
Bästa tidpunkt för sådd är sensommaren-hösten,
aug-okt. En tidig vårsådd i april-maj går också bra,
men då får man vara noggrann med att sådden
inte torkar och extra bevattning kan behövas.
Skötsel
Det tar ofta flera år innan en äng är etablerad och
blommar rikligt. Flera ängsblommor gror och växer
långsamt. Under första året är det lätt för ettåriga
ogräs att få fäste då ängsplantorna inte ännu har
hunnit ta plats. De ska klippas av innan de fröar av
sig. Besvärliga arter bör man plocka bort för hand.
Andra året ska mängden ettåriga ogräs minska
och de första ängsväxterna börjar blomma. Skötseln består därefter av årlig slåtter i slutet av
sommaren, augusti, när det mesta har blommat
över. Klipphöjden bör vara minst 6-8 cm. Klippet
kan ligga kvar i ett par dagar som skydd och för att
de ska kunna fröa av sig. All gödsling av äng ska
övervägas noga då kväverik gödslig tenderar att
gynna även ogräs.

Varudeklaration
Varutyp: 		
Mineralbaserad
			anläggningsjord
Siktning: 		
20 mm
Lerhalt: 		
<5 vikt %
Mullhalt:		
3-5 vikt %
pH-värde: 		
5,0-7,0
Ledningstal:		
0,5-2,5
Volymvikt: 		
ca 1300 kg/m3
Sammansättning
Sand i olika fraktioner, torv, kompost, lera (Biofer)
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar
(upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa
påverkar inte produktens egenskaper men kan
bidra till stukturen i jorden. Frö från fröogräs finns
i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras
direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och
fröa av sig.
VIKTIGT:
Kompaktera inte terassen under växbädden eller växtjorden i onödan. Kompaktering påverkar
jordens porositet markant och försämrar växternas
förmåga att etablera sig.
Leveransfakta
Artnr: 		
Leveranssätt: Mängd:
50357		
Bulk
ca 1300 kg/m3
50358 		
Storsäck
ca 700 l/st
Denna produkt finns inte som lagervara på alla våra tillverkningplatser. Fråga om tillgång och leveranstid på vårt kundcenter.
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