
Trädgårdsjord Gotland Bio
med kompost och naturgödsel

Upplaga 21 - 02
Hasselfors Garden AB

tel 020 - 50 50 70, mark@hasselforsgarden.se
Box 1813, 701 18 Örebro

hasselforsgarden.se/landscaping

Varudeklaration
Varutyp:   Mineralbaserad  
   växtjord 
Siktning:   20 mm 
pH-värde:   7,0-8,5
Ledningstal:  1,5-4,0
Mullhalt:   7-9 vikt%
Lerhalt:    5-15 %
Volymvikt:   ca 1200 kg/m3  

Sammansättning
Sand i olika fraktioner, välförmultnad grönkompost, torv, 
rotogräsfri lera, kan innehålla mindre mängder natur-, eller 
bergkross

Tillsatser
Biofer 

Övrigt 
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekom-
mer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt 
mindre träpinnar.  Dessa påverkar inte produktens egenska-
per 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 eller växtjorden 
i onödan. Kompaktering påverkar jordens porositet markant 
och försämrar växternas förmåga att etablera sig. 

Leveransfakta
Artnr:   Leveranssätt:  Mängd:
50089  Bulk   ca 1200 kg/m3

(07143)

Beskrivning
Trädgårdsjord Gotland Bio är en växtjord som motsvarar vår 
populära Trädgårdsjord E men är anpassad till de lokala för-
utsättningarna på Gotland. Vi efterstävar alltid att arbeta lokalt 
med både råvaror och tillverkning för att ha minsta möjliga 
miljöåverkan. Den kakrika marken som är unik på ön påverkar 
även råvarornas egenskaper och med den höga kalkhalten får 
vi också ett högt pH värde.

Trädgårdsjorden är en mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord. 
Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran 
och det organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshål-
lande förmåga. Komposten tillför jorden mångsidigt organiskt 
material och ökar mängden marklevande organismer. Kom-
posten ger en långtidsverkande gödslingseffekt och en del 
andra positiva egenskaper. Kan användas året om. 

Användning 
Passar som växtjord till perenner och buskar. Kan även an-
vändas till växtbäddar för träd eller för gräsmatta där kompak-
teringsrisken inte är allt för stor. 

Använd minst 40 cm tjockt lager växtjord för perenner och 
buskar. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och 
blanda en del av växtjorden med den befintliga jorden i bot-
ten av växtbädden. Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att 
jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.  Till köksträdgård 
rekommenderar vi jord som har högre mullhalt, Frilandsjord 
eller Rabattjord. Till sommarblommor i rabatter eller i urnor 
rekommenderas Rabattjord eller U-jord. 

Passar ej till kalkskyende eller surjordsväxter

Skötsel
Gödsling av växtbäddar ska göras årligen då näringsnivån i 
jorden minskar med tiden och med växternas upptag. Hassel-
fors Garden har olika typer av naturgödsel för trädgården. Följ 
alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen. Gödsla vid 
regn eller i samband med vattning. Mylla ner gödslet i översta 
jordlagret. Vattna planteringarna vid behov och luckra ytan om 
det bildas en skorpa vid torka. 

Läs mera info på vår hemsida hasselforsgarden.se


