RABATTJORD
ÖVRIGA JORDAR

Renalls Rabattjord lämpar sig väl för anläggning eller plantering av rabatter, men
även för din odling i köksland och växthus. Jordens goda vattenhållande förmåga
gör att den passar för plantering och odling på platser som riskerar att i högre
utsträckning utsättas för torka.
Vid anläggning eller plantering av rabatter, köksland, växthus och krukor vill man ha
en lucker och lättbearbetat jord med hög mullhalt. Rabattjorden är framtagen för
att motsvara dessa krav och har en mycket bra förmåga att binda vatten och näring.
Rabattjorden har en volymvikt på c:a 700 kg/m3.

RÅVAROR

RÅD OCH TIPS

• Torv som ger god porositet och vattenhållande
förmåga.
• Fibermull som ger stabil struktur, god vattenhållande förmåga och är rik på mikroliv, som
gynnar växternas upptag av växtnäringen.
• Stenmjöl för stadga och dränerande egenskaper.
• Barkmull för stabil struktur och stadga speciellt
om rabattjorden används som jordförbättring.

• Jord sjunker alltid ihop efter att du lagt ut den.
Tänk därför på att alltid lägga ut ca 10 % mer
jord än du vill ha i ditt slutresultat.
• Trots att vår rabattjord är till 95 % ogräsfri så
sprids ogräs på naturligt vis. Tänk därför på att
alltid rensa bortogräs innan det har etablerat
sig.
• Jordens höga mullhalt ger en struktur, som inte
är lämplig för anläggning av gräsmattor.
• Rabattjorden är grundgödslad. Dock mår växterna allra bäst om du underhålls gödslar växterna årligen.

EN FOSSILFRI TILLVERKNING MED HÅLLBARHET I FOKUS
Vårt mål är att tillverka hållbar jord – helt utan användning av ändliga eller klimatnegativa resurser såsom
torv, natursand och mineralgödsel.
Den här rabattjorden innehåller ännu så länge viss del torv för att få hög mullhalt och vara lättarbetad. Viss
del av torven har vi dock bytt ut mot träfibermull. Vi har även ersatt sanden med stenmjöl som har samma
egenskaper som sanden och rabattjorden är grundgödslad med pelleterad hönsgödsel.
Vid all vår jordtillverkning använder vi endast fossilfria drivmedel och fossilfri elektricitet.

HÅLLBARHET

ENGAGEMANG

RENALL JORDTILLVERKNING Östra Bravikenvägen 16, Norrköping

FÖRTROENDE
TEL 011 – 19 00 00

E-POST jord@renall.se

