
	
 
 
 

      
  Produktkatalog nr 2 
   

Allroundjord (AR-Jord) 
Rabattjord 
Dressjord 
Rhododendronjord 

  Växtjord Plant  
 

Fibermull 
Täckbark 
Fallbark/Lekplatsbark 
Täckflis/Dekorflis 

 Jord efter kundens specifikation 
 
   
 
 
 
 

Agrinova, Kornettvägen 13, 544 30 Hjo 
Tel. 070-543 34 34 

 
www.agrinova.nu 

	



 
 

 
ALLROUNDJORD (AR-JORD) 
 
Allroundjorden	är	mullrik,	rotogräsfri	och	mycket	lättarbetad.		
	
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Planteringar	–	AR-jorden	är	populär	och	lämplig	till	planteringar	med	växter,	
som	ställer	höga	krav	på	etablering	och	skötsel.	Planterings-ytan	bör	tillföras	
minst	30	cm	AR-jord.	Tänk	på	att	lämna	plats	för	eventuellt	täckmaterial	till	
färdig	nivå.	Plantor	som	kräver	lågt	pH	planteras	i	speciell	jord.	
	
AR	–	jorden	har	en	bra	struktur	med	god	porvolym,	vilket	garanterar	en	god	
start	och	god	rottillväxt	för	exempelvis	perenner,	buskar	och	träd.	AR-jorden	
är	även	lämplig	till	förbättring		av	befintlig	jord	i	trädgårdar	och	andra	
odlingsplatser.	
	
Gräsmattan	-	AR-jorden	är	lämplig	att	laga	och	förbättra	gräsytor	med	t	ex	
spårlagning	efter	maskiner	vid	mindre	entreprenad	eller	efter	vinterns	
snöröjning.	AR-jorden	är	även	lämplig	att	använda	vid	kompletteringar	av	
befintliga	gräsytor.	
 
PRODUKTFAKTA 
Fibermull	som	blandas	med	torv,	sand	och	barkmull.	AR-jorden	är	
grundgödslad	med	mineral,	men	finns	naturgödslad	som	beställningsvara.		
Varudeklaration	
Mullhalt:	 18-22%	
pH-värde:	 6-8	
Ledningstal:	 4-6	
Volymvikt:		 ca	800	kg/m3.	
 
TIPS OCH RÅD 
Tänk på att all jord sjunker ihop vid utläggning. 
Glöm inte att underhållsgödsla och vattna. 
	
	



																																																																																																																									  
 
 

RABATTJORD/	PLANTERINGSJORD	
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Planteringar	–	Weibulls	rotogräsfria	rabattjord	är	lämplig	till	växter,	som	
ställer	höga	krav	på	etablering	och	skötsel.	Planteringsytan	bör	tillföras	minst	
30-40	cm	planteringsjord	(eller	vad	som	föreskrivs).	Tänk	på	att	lämna	plats	
för	ev.	täckmaterial	till	färdig	nivå	på	planteringen.		
	
Urnor/Takterrasser	mm	–	Rabattjord	är	med	sin	vattenhållande	förmåga	
mycket	lämplig	till	urnor	och	takterrasser	och	är	mycket	populär	bland	olika	
förvaltningar.	Jorden	används	för	olika	utplanteringar	under	vår	och	sommar	
exempelvis	på	kyrkogårdar,	i	parker	och	bostadsområden.	
	
Köksland/Hobbyväxthus	–	För	lite	”ädlare”	växter	i	såväl	köksland	som	
växthus	ställs	stora	krav	på	att	jorden	har	en	bra	struktur	med	god	porvolym.	
Detta	garanterar	bästa	möjliga	start	för	växterna.	
	
PRODUKTFAKTA 
Låg-	och	höghumifierad	torv	som	blandas	med	sand,	barkmull	och	fibermull.	
Planteringsjorden	är	kalkad	och	grundgödslad	med	mineralgödsel.	
Naturgödslad	finns	som	beställningsvara.		
Varudeklaration	
Mullhalt:	 	 25-30%	
pH-värde:	 	 6-8	
Ledningstal:	 4-7	
Volymvikt:			 ca	750	kg/m3.	
	
TIPS OCH RÅD 
All jord sjunker ihop efter utläggning. Ca 10 % högre terrass ger ett 
bra och riktigt slutresultat vid plantering. 
Glöm inte att vattna och underhållsgödsla 

	



	
 

DRESSJORD 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Bättringssådd	–	Den	rotogräsfria	dressjorden	kan	exempelvis	passa	bra	till	att	
åtgärda	slitna	gräsytor	utan	alltför	stora	ingrepp.	Först	luckras	ytan	upp	och	
gammalt	gräs	krattas	bort.	Om	man	sedan	lägger	på	ett	tunt	lager	dressjord	
får	man	en	perfekt	yta	för	grässådd.	Detta	som	alternativ	till	djupare	ingrepp,	
som	kräver	längre	läktid.	Även	mindre	svackor	kan	jämnas	ut	med	dressjord.	
Lägg	helst	på	tunna	skikt	av	materialet	flera	gånger	så	att	gräset	kan	växa	
igenom	varje	gång.	
	
Djupare	spårlagning	-	Dressjord	är	kompaktare	i	strukturen	än	
planteringsjord.	Den	passar	därför	mycket	bra	för	att	göra	lagning	av	djupare	
spår	i	gräsytan.	
 
 
PRODUKTFAKTA 
Sand,	torv	och	fibermull	blandas	noga	och	sorteras	över	fina	såll.	Dressjorden	
är	svagt	gödslad	och	bör	kompletteras	med	vanligt	gödslingsprogram.	
Dressjord	har	fraktion	ca	0-8	mm	och	en	volymvikt	på	900	kg/m3.		
	
	
 
TIPS OCH RÅD 
All	jord	sjunker	ihop	efter	utläggning.	Ca	10	%	högre	terrass	ger	ett	bra	och	
riktigt	slutresultat	vid	plantering.	
Dressjorden	är	speciellt	lämplig	för	inblandning	av	specialgödsel,	leca,	lera.	
Glöm	inte	att	vattna	och	underhållsgödsla	
	
	
	
	



RHODODENDRONJORD 
 
 
Rhododendron	föredrar	jord	med	grov	genomsläpplig	struktur	och	lågt	pH-
värde.	Eftersom	jorden	även	ska	vara	fukthållande	har	denna	jord	hög	
mullhalt.	Undvik	att	gräva	en	för	djup	grop	att	plantera	i,	speciellt	om	du	har	
lerig	tät	jord.	Gräv	istället	ut	en	grund	grop	och	plantera	sedan	lite	upphöjt	så	
får	växterna	en	bättre	start	och	chans	att	överleva	en	eventuellt	blöt	höst	och	
kall	vinter.		
	
Rhododendronjorden	kan	även	användas	till	andra	surjordsväxter	som	
azaleor,	ljung	och	blåbär	
	
Skyddstäckning.	I	stället	för	att	gräva	upp	och	plantera	om	en	svag	buske	kan	
det	vara	tillräckligt	att	lägga	ut	ett	lager	rhododendron-jord	under	busken.	
Detta	ger	en	bra	miljö	med	god	tillgång	på	syre.	Gäller	speciellt	om	busken	
står	på	lerig	jord,	som	lätt	torkar	ut	och	blir	hård	i	ytan.	Ett	lager	med	jord	
skyddar	även	mot	uttorkning	på	sandiga,	dränerande	jordar.	
 
 
PRODUKTFAKTA 
Rhododendronjorden	är	en	grovt	sorterad	jord	vilken	ger	en	stabil	struktur	
under	lång	tid.	Råvarorna	är	valda	och	blandade	för	att	med	sitt	låga	pH	
utgöra	grunden	för	en	jord	anpassad	till	Rhododendron	och	andra	
surjordsväxter.		Jorden	är	fri	från	rotogräs.	
	
Grunden	är	två	kvaliteter	av	torv	H2-4	och	H5-7.	Dessa	två	torvkvaliteter	
skapar	god	porisitet	med	bra	syretillgång	samtidigt	som	fukten	bevaras	i	
jorden.	Torvens	låga	pH-värde	ger	ett	stabilt	pH-värde	under	lång	tid.	Jorden	
innehåller	grov	bark	som	ger	tyngd	och	stadga	samtidigt	som	strukturen	
förbättras	ytterligare.	Rhododendronjorden	har	en	volymvikt	på	ca	650	
kg/m3.	
 
	
	



	
 

Växtjord Plant 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
 
Planteringar 
Den	aktuella	planteringsplatsen	bör	förberedas	och	jämnas	till	innan	man	
tillför	ny	jord.	Normalt	är	det	föreskrivet	hur	djup	terrassen								
(planteringsytan)	ska	vara.	Om	inget	är	angivet	bör	man	följa	anvisningar	
från	leverantören	av	växterna.	Allmänt	är	dock	att	man	hellre	ska	göra	en	för	
djup	terrass	än	för	grund.	Mer	jord	runt	växterna	ger	en	säkrare	etablering	
och	mindre	skötsel	i	form	av	bevattning.	
 
Speciellt	gäller	detta	om	ytan	består	av	sand	eller	annat	dränerande	material.	
Då	bör	man	lägga	ett	tjockare	lager	av	planteringsjord.	Detta	för	att	ge	
planteringen	bättre	motståndskraft	mot	torka.	Vid	risk	för	dålig	dränering	
bör	man	dock	göra	en	förhöjd	terrass	så	att	växten	inte	hamnar	i	en	
”bassäng”.	
	
För	att	ge	planeringen	en	bra	start	är	det	lämpligt	att	direkt	efter	plantering	
lägga	ut	täckbark.	Detta	motverkar	att	fröogräs	etablerar	sig	samtidigt	som	
planteringen	skyddas	mot	uttorkning.	
 
PRODUKTFAKTA 
Råvaror	
-Utvald	åkerjord,	som	ger	stadga	och	bra	förmåga	att	bevara	fukt	och	näring. 
-Lera,	anpassad	för	att	jorden	ska	klara	torka	så	bra	som	möjligt.	
-Sand	för	att	ge	jorden	en	dränerande	struktur	och	göra	jorden	
bearbetningsbar.	
-Organiskt	material	i	form	av	fibermull/torv/kompostmaterial,	som	ger	en	
för	växterna	bra	struktur.	Organiskt	material	ger	jorden	god	porositet	vilket	
gynnar	växternas	förmåga	att	ta	upp	syre.	Vidare	bidrar	torv	till	ett	positivt	
klimat	för	det	nyttiga	mikrolivet.		



Mullhalten	är	anpassad	för	att	ge	jorden	så	bra	struktur	som	möjligt	samt	ge	
växterna	en	god	etablering	och	tillväxt.	
	
Varudeklaration	
Motsvarar	AMA	13	för	busk-	och	trädplantering	
Fri	från	rotogräs	enligt	AMAs	krav	
	
Mullhalt:	 	 7-10	%	
pH-värde:	 	 6-8	
Ledningstal:	2-5	för	gödslade	jordar	
Volymvikt:	 ca	1200	kg/m3	 	
 

Växtjord Plant är grundgödslad med mineralgödsel som räcker ca 3-4 
veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god 
etablering och tillväxt.  
 
TIPS OCH RÅD 

 
• All jord sjunker ihop. Ett jämnt underlag och ca 10 procent 

högre terrass vid anläggandet ger ett bra och riktigt slutresultat. 
 
• Planteringar bör skyddstäckas mot ogräs. 

 
• Kom ihåg att underhållsgödsla. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 

FIBERMULL 
 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Jordförbättring	-	Vid	förbättring	av	jordar-	leriga	som	sandiga-	vill	man	främst	
förbättra	jordens	struktur	och	mullhalt.	Detta	är	ett	både	dyrt	och	
arbetskrävande	arbetsmoment	och	det	gäller	att	använda	lättarbetade,	dryga	
råvaror.	Fibermull	har	jämn	och	stabil	struktur	och	verkar	2-3	år	i	jorden.	
Speciellt	i	sandiga	jordar,	som	lätt	torkar	ur,	förbättrar	fibermull	den	
vattenhållande	förmågan.	Näringsberikad,	komposterad	fibermull	bidrar	till	
ett	såväl	ekonomiskt	som	etableringsmässigt	bra	resultat.	
	
 
PRODUKTFAKTA 
Råvaran	är	träfiber,	som	kommer	från	pappersmassatillverkning.	
Träfibrerna	komposteras	under	minst	ett	år	tillsammans	med	gödsel.	
Komposteringen	ger	ett	näringsrikt	homogent	jordförbättringsmedel	med	
ett	neutralt	pH-värde.	Fibermullen	innehåller	betydligt	mer	mull	per	m3	än	
torv.	Fibermullens	stabila	struktur	gör	att	den	även	verkar	längre	i	jorden.	
Detta	ger	ett	mycket	bra	resultat	både	ekonomiskt	som	praktiskt.	Fibermull	
har	en	volymvikt	på	ca	700	kg/m3.	
 
 
TIPS OCH RÅD 
Fibermull	har	ett	neutralt	pH-värde	och	ett	bra	näringsförråd.	Detta	innebär	
att	man	vid	jordförbättring	normalt	inte	behöver	varken	gödsla	eller	kalka.	
 
 
	
	
	
	
	
	



	
 

TÄCKBARK 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Marktäckning	-	I	nästan	alla	planteringsytor	finns	det	ogräs,	som	är	svåra	
konkurrenter	till	kulturväxterna	om	näring,	vatten,	ljus	och	utrymme.	
Marktäckning	motverkar	etablering	av	framför	allt	fröogräs.	För	att	få	bästa	
resultat	av	marktäckningen	ska	planteringsytan	jämnas	till	och	rensas	från	
ogräs	(speciellt	rotogräs).	Ett	lager	av	8-10	cm	täckbark	ger	ett	bra	skydd	mot	
ogräs	och	uttorkning	i	3-4	år.	Väl	utförd	marktäckning	ger	god	totalekonomi	
genom	god	växtetablering	och	minskat	skötselbehov.	
Skyddstäckning	–	Känsliga	respektive	oskyddat	planterade	växter	kan	behöva	
extra	skydd.	Frost	och	snabba	temperaturväxlingar	kan	skada	t	ex	rosors	
tillväxtpunkter.	Uppkupad	täckbark	skyddar	mot	detta.	Torkkänsliga	
planteringar	skyddas	mot	uttorkning	av	8-10	cm	täckbark.	
 
PRODUKTFAKTA 
Råvaran	till	täckbark	är	depålagrad	bark	utan	några	tillsatser.		Barken	
kommer	ifrån	skogsindustrin	och	är	en	blandning	av	tall	och	granbark.	Vid	
barkning	och	hantering	av	trästockarna	händer	det	att	även	små	flisor	av	trä	
kommer	med.	Detta	är	helt	naturligt	och	dessa	träflisor	har	samma	funktion	
som	barken.		
Täckbarken	ska	inte	brukas	ner	i	jorden	eftersom	den	är	ogödslad.	Täckbark	
finns	i	fraktionerna	0-14		och		0-40	mm	och	har	en	volymvikt	på	ca	700	
kg/m3.	
 
TIPS OCH RÅD 
Vid plantering bör man gödsla före täckning för bästa effekt. Vid 
nästa gödsling bör givan ökas något. Barktäckning medför viss 
fördröjning av gödseleffekten. 
Om man gödslar där man lagt ut täckbark, bör man vattna efteråt för 
att få bästa effekt. Då transporteras gödseln ner genom barken. 
 



	
 

LEKPLATSBARK/FALLBARK 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE  
Lekplatsbark	har	blivit	populärt	som	fallunderlag	på	lekplatser	i	
bostadsområden,	daghem	och	skolor.	Materialet	utgör	ett	mycket	bra	
fallskydd	vid	rätt	tjocklek.	Vid	anläggning	ska	tjockleken	på	lekplatsbarken	
vara	35-45	cm	beroende	på	fallhöjden	från	lekanläggningen.	Lekbarken	har	
en	struktur,	som	gör	att	den	behåller	sina	egenskaper	under	många	år.	
Beroende	på	hur	mycket	lekplatsen	används	behöver	mängden	bark	
kompletteras	vart	femte	till	tionde	år.	Efter	ca	20	år	behöver	barken	bytas	ut	
mot	ny.	Den	gamla	barken	kan	då	återanvändas	som	täckmaterial	i	busk-	och	
trädplanteringar.			
 
PRODUKTFAKTA 
Lekplatsbark	är	framställt	av	furubark.	Materialet	är	färskbark,	som	utgör	ett	
mycket	bra	fallskydd	vid	en	tjocklek	på	35-45	cm.		
Färskbark	finns	i	olika	fraktioner	för	olika	ändamål.		
  
20-40    
Denna	används	i	huvudsak	som	fallbark	under	lekredskap.  
 
10-20 och 5-10 
Eftersom	dessa	fraktioner	inte	innehåller	så	stora	barkbitar,	så	kan	de	vara	
dekorativa	som	toppning	av	fallskyddsytan.	
 
25-35 premium.   
Denna	fraktion	består	av	ca	25-35	mm	bark,	renplockad	för	hand	från	alla	
andra	storlekar.	Även	små	vedbitar	och	stickor	är	bortplockade.	Lämplig	som	
dekorbark	i	planteringar	och	som	toppskikt	på	lekytor	för	att	få	en	snygg	yta.	
	
 
 

	



	
FLIS  

 
 
ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Täckflis	kan	användas	inom	en	rad	olika	områden	och	kan	tas	fram	efter	
kundens	önskemål.	
	
Den	kan	användas	som	täckflis	i	samband	med	anläggning	av	parker	och	
planteringar.	Den	kan	även	användas	på	gångar	och	stigar	i	friluftsområden.	
	
Dekorflis	används	i	anslutning	till	lekplatser	och	naturområden	och	kan	fås	
från	olika	svenska	träslag	som	exempelvis	björk,	al,	ask	och	asp.	De	olika	
träslagen	har	olika	färger	men	färgen	förändras	naturligt	över	tid	och	blir	
slutligen	ganska	lika	till	färgen.	
	
Flis	används	även	vid	reningsverk	för	filtrering	och	luktupptagning.	Då	
används	oftast	flis	från	al.	
 
 
PRODUKTFAKTA 
Produkten	är	ren	och	fin	och	tillverkas	av	ved	från	lövträd	utan	varken	ris	
eller	buskar.	Den	ska	således	inte	förväxlas	med	bränsleflis.		
	
Flisen	tas	fram	av	flismaskiner	med	olika	antal	knivar,	vilket	gör	att	olika	
fraktioner	kan	erhållas.	Flisen	körs	över	såll	för	att	få	så	rent	material	som	
möjligt.	
 
 
 
 
 
 
 



	
 

 
 
 
 
JORD EFTER KUNDENS SPECIFIKATION 
 
 
 
Takterrasser,	innergårdar,	gågator,	trädalléer,	parkeringsplatser		
	
	
Det	blir	allt	vanligare	att	man	i	arbetshandlingarna	beskriver	olika	
specialjordar.	Gågator	och	innerstadsområden	utsätts	till	exempel	för	slitage	
från	olika	servicefordon,	vilket	ställer	speciella	krav	på	jorden	för	att	träd	och	
buskar	ska	kunna	ta	upp	vatten	och	syre.	
	
Specialjordar	är	beställningsvara	och	kräver	god	framförhållning	av	
beställaren.	
	
	
	

www.agrinova.nu	
	

Den	senaste	versionen	av	produktkatalogen	finns	på	hemsidan.	
	
	
	
	
	

Agrinova	
Kornettvägen	13	
544	30	Hjo	

	
Tel:	070	-	5433434	



	
 
 

	


