
TOPPDRESS/DRESSJORD  
ÖVRIGA JORDAR
Renalls Toppdress/Dressjord är en finsiktad och lättarbetad mull- och sandblandning.
Jordblandningen ökar mullhalten och stimulerar växtrötterna och bidrar till att för-
bättra ytstrukturen på befintlig jord. Fin sortering ger även en tät såyta där gräs-
fröet får bra optimal tillgång på fukt. Toppdress används för skötsel och föryngring 
av etablerade gräsytor, men kan även användas vid nysådd av skadade fläckar. Den 
gödslar och jordförbättrar samtidigt som gräsmattan blir grönare och jämnare. Sprid 
dressen över gräsmattan och krattas ner till botten av gräset. Normalt används ca  
5 liter per m2 beroende på gräsmattans kondition. Det är bättre att dressa 2 små 
givor än en stor. Toppdress/Dressjord har en volymvikt på ca 900 kg/m3.

• Fin sand som ger dressen en dränerande effekt.
• Mullmedel (fibermull/torv) som ger bra  

struktur att så i och motverkar uttorkning. 
Fibermull har ett rikt mikroliv som gynnar  
växternas upptag av växtnäringen.

• Normalt används ca 5 liter per m2 beroende på 
gräsmattans kondition. Det är bättre att dressa 
2 små givor än en stor.

• För bästa resultat av dressningen bör man 
vertikalskära gräset innan.

• Stödså gräset vartannat år med ½ frögivan 
 – bästa tid är september.

• Gödsla 3 gånger per år.
• Om man klipper ofta så kommer det fler skott 

= tätare gräsmatta.

RÅVAROR RÅD OCH TIPS

Vårt mål är att tillverka hållbar jord – helt utan användning av ändliga eller klimatnegativa resurser såsom 
torv, natursand och konstgödsel. Den här jorden innehåller ännu så länge sand samt viss del torv för att få 
hög mullhalt och vara lättarbetad. Viss del av torven har vi dock bytt ut mot fibermull.
Vid all vår jordtillverkning använder vi endast fossilfria drivmedel och fossilfri elektricitet.
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HÅLLBARHET      ENGAGEMANG      FÖRTROENDE

EN FOSSILFRI TILLVERKNING MED HÅLLBARHET I FOKUS


