
URNJORD  
ÖVRIGA PRODUKTER
Renalls Urnjord lämpar sig för blomsterplantering i rabatter, men är speciellt lämplig 
för odling på mer krävande platser som, amplar, urnor och planteringslådor. Tillgång  
på såväl snabbverkande som långtidsverkande gödsel ger växterna en säker etablering 
och tillväxt. Skötseln blir enklare eftersom man inte behöver gödsla de tre första 
månaderna. På utsatta platser ger mixen av torv/fibermull god förmåga att motstå 
torka och binda vatten. Urnjorden har hög mullhalt och är lucker och lättbearbetad.
Rabattjorden har en volymvikt på c:a 500 kg/m3.

• Låghumifierad (ljus) torv som ger god porositet 
och struktur.

• Höghumifierad (mörk) torv som ökar den vatten-
hållande förmågan.

• Fibermull som ger stabil struktur, god vatten-
hållande förmåga och är rik på mikroliv, Vilket 
gynnar växternas upptag av växtnäringen.

• Leca kulor som ger stadga och dränerande 
effekt.*

• Barkmull för stabil struktur och stadga.
• Mineralgödsel NPK 11-5-18.
• Långtidsverkande mineralgödsel 3-4 mån. 

• 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.

• Jordens höga mullhalt ger en struktur, som 
inte är lämplig för anläggning av gräsmattor.

• För att långtidsgödseln ska ge bästa effekt 
bör inte jorden torka ur helt – var därför 
noga med bevattningen.

RÅVAROR RÅD OCH TIPS

RENALL JORDTILLVERKNING Östra Bravikenvägen 16, Norrköping   TEL 011 – 19 00 00   E-POST jord@renall.se

HÅLLBARHET      ENGAGEMANG      FÖRTROENDE

Vårt mål är att tillverka hållbar jord – helt utan användning av ändliga eller klimatnegativa resurser såsom 
torv, natursand och konstgödsel. Den här urnjorden innehåller dock viss del torv för att få hög mullhalt och 
vara lättarbetad. Viss del av torven har vi dock bytt ut mot träfibermull. För att uppnå både en snabbverkande 
som långtidsverkande gödning kan vi heller inte använda naturgödsel utan använder istället mineralgödsel. 
Vid all vår jordtillverkning använder vi endast fossilfria drivmedel och fossilfri elektricitet.

EN FOSSILFRI TILLVERKNING MED HÅLLBARHET I FOKUS

* Urnjorden kan fås med Hekla pimpsten mot pristillägg.


