
VÄXTJORD GRÄS  
AMA
Växtjord Gräs AMA är tillverkad för att motsvara AMA 20 – Växtjord A. Jorden 
är främst anpassad för gräsytor, men kan även användas till enklare planteringar. 
Lera i jorden gör att den klarar torka bättre samt binder vatten och näring, vilket 
motverkar utlakning av näringsämnen till grundvattnet.
Mullhalten är relativt låg för att anläggning av gräsytor ska underlättas. Jorden 
är lätt att lägga ut och välta till lämplig nivå. Låg mullhalt gör även att jorden inte 
sjunker ihop i efterhand.

Växtjord Gräs AMA har en volymvikt på ca 1.200 kg/m3.

• Grundråvaran är åkerjord, som med sin lera ger 
jorden stadga och bra förmåga att bevara fukt 
och näring.

• Organiskt material i form av fibermull, som ger 
jorden god porositet vilket gynnar växternas 
förmåga att ta upp syre. Fibermull har även ett 
rikt mikroliv som gynnar växternas upptag av 
växtnäringen.

• Sand gör jorden bearbetningsbar och ger jorden 
en dränerade struktur.

• Växtjord Gräs är grundgödslad och gödseln räcker 
normalt ca 3-4 veckor. Sedan bör gödsling ske 
enligt anpassat skötselschema för god etablering 
och tillväxt.

• För att underlätta för gräsfröet att gro bör man 
välta noga både före och efter sådd.

• All grässådd kräver noggrann bevattning tills 
gräset är etablerat.

• Växtjord Gräs är även lämplig för plantering av 
träd och buskar där inte AMAs krav gäller.

• Växtjord Gräs är inte rotogräsfri.

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 varken torv eller konstgödsel. I stället för 
torv används träfibermull och vi tillsätter ingen extra gödning utan grundgödslingen kommer från jordens 
naturliga råvaror. För att uppfylla AMA (Allmän- Material- och Arbetsbeskrivning) måste det dock vara 
natursand i jorden då annat ersättningsmaterial inte får användas i AMA-jordar. Vi erbjuder dock en annan 
likvärdig växtjord (Renall 100 Växtjord gräs) där natursanden är utbytt mot stenmjöl och därmed uppfyller 
våra hållbarhetskrav. 
Vid all vår jordtillverkning använder vi endast fossilfria drivmedel och fossilfri elektricitet.
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