Surväxtjord (Göteborg)
mineralgödslad

Beskrivning
Surväxtjord är en rotogräsfri jordblandning med
lågt pH-värde och bra stabilitet.
Användning
Jorden används till nyplantering och underhåll
av äldre planteringar med t ex rhododendron,
ljungväxter, hortensior och kalkskyende perenner.
Många barrväxter trivs också i den luckra jorden.
Planteringsgroparna ska vara väl tilltagna och all
befintlig jord byts ut mot Surväxtjord. Är den omgivande jorden kalkrik kan man antingen göra en
upphöjd bädd eller lägga en geotextil som skydd
mot den kalkrika jorden. Tänk på att planteringsytorna kan vara lite högre än omgivande marken, då
jorden sjunker ofta en aning under de första åren.
Botten av jordgropen bör vara uppluckrad så att
regnvattnet inte kan samlas där. Plantera i samma
djup som plantorna har stått tidigare och jämna
marken efter planteringen utan att kompaktera den
för mycket. Vattna rikligt.
Skötsel
Jorden är gödslad från start men behöver underhållsgödslas. Se till att använda speciel Rhododendrongödsel. Undvik användningen av gödselmedel
som höjer markens pH värde. Kalka inte. Följ alltid
gödslingsanvisningarna på gödselförpackningen.
Läs mera om plantering och skötsel av växtbäddar på vår
hemsida.

Varudeklaration
Varutyp: 		
pH-värde: 		
Ledningstal:		
Mullhalt:		
Volymvikt: 		

Mullrik växtjord
4,5-6,0
1-3
10-15 vikt %
ca 1000 kg/m3

Sammansättning
Torv i olika kvaliteter, sand, bergkross, lera
Tillsatser
NPK 11-5-18 med mikronäring
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.
Leveransfakta
Artnr: 		
Leveranssätt: Mängd:
50353		
Bulk
ca 1000 kg/m3
(0736)

50354		

Storsäck

ca 1000 l/st

(073688)
Denna produkt tillverkas på begränsade antal tillverkningsplatser i landet. Fråga om tillgång och leveranstid på vårt
kundcenter.
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