Citykross 4-8
kolmakadam

Beskrivning

Varudeklaration

Citykross är ett växtsubstrat, en jordblandning som
inte ser ut som jord i traditionell bemärkelse. Den har
en stabil struktur, byggt med tillräckliga mängder solid
makadam. Den organiska delen av substratet består av
biokol med näring samt grönkompost.

Varutyp: 		
Lerhalt: 		
pH-värde: 		
Ledningstal:		
Volymvikt: 		

Detta substrat tål kompaktering och porositeten förstörs
inte av att skötselmaskiner, gångtrafik eller annat tillfälligt belastar marken. Den stabila strukturen ger porositet
till rötterna så att de kan utvecklas och må bra trots
kompakteringen från ytan.

Sammansättning

Grönkomposten och naturgödselmedlet ger en långtidsverkande gödslingseffekt och biokolet hjälper till att
fånga de lösta näringsämnena att stanna kvar i rotzonen
och minskar läckage. Biokolet har tack vare sin stora
porositet en positiv verkan för mikrolivet i marken och är
en bra grogrund för exempelvis mykorrhiza.

Användning
Citykross 4-8 kan användas som växtsubstat till perenner, buskar och som substrat närmast trädens rötter i
trädgropar.
Dimensioneringen beror på växtvalet, underlaget och
växtbäddens utformning. Växtbäddsdjupet kan variera
mellan 300 - 600 mm. Citykross passar bra till växtbäddar där botten och omgivningen är lerig eller kompakt.
Växtbäddar med Citykross bör utformas så att ytorna
kan ta hand om dagvatten. Då ska man ha växtbäddarna aningen lägre än omgivande marknivån och vattnet
kan också ledas till växtbädden. Växter får starkt och
stort rotsystem i Citykross men etableringsbevattningen
bör skötas noggrant, med tillräckliga mängder vatten
under torrperioder.

Växtsubstrat		
<5 vikt %
6,0-8,0
>2,0
ca 1400 kg/m3

Makadam 4/8, grönkompost, EBC-certifierat biokol

Tillsatser
Långtidsverkande naturgödsel

Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Produkten kan innehålla träpinnar från komposten samt smutsa ner kläder och redskap mera än en
traditionell jordblandning. 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.

Leveransfakta
Artnr: 		
Leveranssätt: Mängd:
50406		

Bulk

ca 1400kg/m3

(07970408)

Denna produkt finns inte som lagervara på alla våra tillverkningplatser. Fråga om tillgång och leveranstid på vårt kundcenter.
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