VÅR LILLA JORDSKOLA
För oss är ett hållbart trädgårdsliv viktigt. Det bygger på att vi alla tar ansvar och ser på
våra trädgårdar cirkulärt. Genom att använda din befintliga jord och det du har i din
trädgård kommer du långt. Så att istället för att köpa ny planteringsjord varje år kan du
enkelt tillföra näring och förbättra din jord.
Allt du behöver är;
Odla och ha växter i din trädgård.
Kompostera det som växer i trädgården.
Tillföra näring och förbättra din jord kontinuerligt.
Tillför näring till din jord
För att hålla din jord lucker och näringsrik behöver du tillföra näring och material som
förbättrar jorden. Näring tillför du genom kompost, ko- eller hönsgödsel eller
konstgödsel. Beroende på hur kraftfullt ditt gödsel är behöver du tillföra det olika ofta
men börja tidigt på våren och fortsätt under säsongen.
Förbättra din jord
All jord förändras och materialet i den bryts ner. Därför behöver du löpande tillföra nytt
material som ger jorden mer struktur. Det kan vara barkmull, biokol, kogödsel eller
material du har i din trädgård.
Barkmull är komposterad bark som luckrar upp och ger struktur. Biokol är en
jordförbättrare med många styrkor. Den gör jorden porös, hjälper till att hålla fukt och
lagrar näring. Använd också det du har i trädgården för att tillföra struktur. Vänd ner
höstens löv, klipp ner fjolårets perenner smått och låt dem och gräsklippet ligga kvar i
rabatterna.
När du planterar nytt i din trädgård behöver du sällan ta bort den jord du har, förbättra
istället med till exempelvis kogödsel eller kompost och lite biokol.
Kompostera
Mycket av det du behöver för att tillföra näring och struktur har du redan i din trädgård.
Du behöver bara ta hand om det. Anlägg en trädgårdskompost där du lägger allt klipp,
löv och det du rensar bort och låt det förvandlas till jord.
Vi tycker också att det är fantastiskt att kompostera hushållsavfall, det ger ett otroligt
kraftfullt tillskott till din jord. Det finns olika metoder, vanliga hushållskomposter eller så
använder du bokashi som du gräver ner i din jord.

Specialjord
I vissa fall räcker det inte med den jord du har och då finns det specialjord att använda.
Växter som vill ha en sur miljö (tex rhododendron och blåbär) planteras i surjord och
gödslas med special gödsel. Rosor, klematis och växter som kräver lite extra planteras i
rosjord med ett extra tillskott av näring för att blomma och växa till sitt max. Gräsmattor
kan få extra näring och liv med ett tunt lager toppdress.
Odla i kruka
De växter som vi sätter i krukor och stora kärl behöver en extra näringsrik jord för att
orka växa, blomma och må bra. Till dem väljer du vår Elit plantjord som är
långtidsgödslad och utsöndrar näring under hela säsongen.
Torvfriajordar
Den jord som finns i handeln idag innehåller torv som påverkar klimatet. Det pågår
mycket forskning för att hitta andra alternativ. Vi har jord som är torvfria, och består av
annat material än torv för att tillföra struktur.
I år är vi extremt stolta över att få vara först ut att testa Rölundas, vår jordleverantörs
nya hållbarhets jord. Den består av cirkulerade återvunna råvaror från skog- och
jordbruk och biogasframtställning och är ett fullgott alternativ till vanlig planteringsjord.
Vi har också en torvfri kompostjord. Den är lite grövre än vanlig planteringsjord i sin
struktur men är perfekt när du vill jordförbättra och tillföra struktur. Om du blandar den
med kogödsel blir den riktigt kraftfull och ersätter en planteringsjord av god kvalitet.
Vi hoppas och tror att det framöver ska gå att vara helt hållbara i vårt trädgårdsliv. Du
kan också bidra genom att göra kloka val, använda det du har och lära dig hur du
arbetar med din jord!

Fråga oss gärna om jord så berättar vi mer!

