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Varudeklaration
Varutyp:   Mineraljordblandning
Siktning:   20 mm 
Lerhalt:   5-15 vikt %
Mullhalt:  <2 vikt %
Ledningstal:  <2,0
Volymvikt:   ca 1500 kg/m3  

Sammansättning
Sand i olika fraktioner, lera 

Övrigt 
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnhe-
ter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar 
(upp till 20 mm). Dessa försämrar inte produktens 
egenskaper utan bidrar 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 börja fröa av sig. 

VIKTIGT: 
Kompaktera inte terassen under växbädden el-
ler växtjorden i onödan. Kompaktering påverkar 
jordens porositet markant och försämrar växternas 
förmåga att etablera sig. 

Leveransfakta
Artnr:   Leveranssätt:  Mängd:
50338  Bulk   ca 1500 kg/m3

(0731)

Beskrivning
Mineraljord är en rotogräsfri substratblandning. 

Vi eftersträvar att siktkurvan ska följa gränsvär-
dena i AMA anläggning 20, tabell: AMA DCL.11/1 
jord A. Då det råder brist på viss typ av natursand 
i flera regioner, kan vi inte garantera att andelen 
grovsilt och finsand kommer upp till efterfrågad 
nivå och därmed uppfyller kraven enligt AMA.

Jorden är ogödslad och okalkad.   

pH värdet regleras inte i denna jord på något sätt 
och därav följer de råvarornas naturliga pH, ibland 
neutralt och i vissa delar av landet lite högre. pH i 
Mineraljorden har ingen betydelse för växterna, då 
de inte tar upp näringen från denna del av växtbäd-
den.     

Användning
Mineraljorden läggs i botten av jordgropen för 
att skapa en växtbädd med fungerande vatten-
transporter igenom hela växtbädden. Djupet av 
mineraljorden beror på omgivningen Den ska 
finnas på ca 40 cm djup från ytan. För plantering 
av buskar, används ca 40 cm lager av växtjord 
ovanpå mineraljorden. Det är viktigt mineraljorden 
under växtbädden inte kompakteras. De allra flesta 
växterna ska planteras i samma djup som de har 
vuxit i tidigare. Mineraljorden passar inte ensamt 
som växtjord. Använd någon utav våra växtjordar, 
beroende på växtslag uppepå denna mineraljord. 


