södra århults torv
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Svensk torv, en naturlig råvara
Det är genom naturens eget geniala sätt att bryta ner vitmossa som vi kan
utvinna och skapa de allra bästa torvprodukterna. Den svenska torvens totala
renhet från sjukdomar och ogräsfrön gör den till ett oöverträffat odlingssubstrat för
hobby – såväl som yrkesodlare. Torvens unika kapacitet att hålla på vatten och
luft ger bästa förutsättningar för växternas rotsystem att utvecklas optimalt. Vår
möjlighet att kombinera torv erbjuder anpassade lösningar för alla trädgårdskulturer.
Med hållbarhet som ledord förvaltar och utvecklar Södra Århults Torv allt från
mörk, höghumifierad harvtorv, medelhumifierad harvtorv till ljus RHP- certifierad
blocktorv. Resultatet blir jordprodukter av bästa kvalitet.


Pelle Bäfwer, grundare av Södra Århults Torv

5

I N G R ES S

6

Y R K ES P RO D U K T ER

Yrkesprodukter
Södra Århults Torv producerar yrkesprodukter till odlare med höga
krav på kvalitet och jämnhet. Med över 30 år i branschen och
genom ett tätt samarbete med landets främsta odlare, erbjuder vi
ett yrkesanpassat sortiment byggt på erfarenhet och kunskap. Vi

lägger vår stolthet i att endast använda rena naturprodukter, helt
fria från slam- och industrirester. Det trygga grundreceptet består
av torv, sand och naturgödsel från frigående djur. Kalk, mikronäring
och långtidsverkande näringstillsatser har kontrollerat ursprung.

Produkter märkta
med Södra Århults
yrkesstämpel garanterar
yrkeskvalitet.
yrkesplantjord
50 liter

yrkesplantjord
80 liter

urnjord
50 liter

täckbark
50 liter

Med lera och kisel

Med långtidsverkande näring

Extra järn och långtidsverkande

Grov struktur

Yrkesplantjorden är en blandning
med riktigt ljus torv och tillsats av
något mörkare torv, som passar bra
till utplantering och krukväxter.
Jorden är mycket strukturstabil vilket
gör att den lämpar sig för urnor och
balkonglådor.

Yrkesodlarjord innehåller långtids
verkande gödning samt lera/kisel och
sand. Grunden i jorden är en
blandning av riktigt ljus blocktorv
men även tillsatts av något mörkare
harvtorv. Blocktorven ger god
syresättning till rötterna samt
långsiktig struktur till jorden.

Jorden är grundgödslad och kalkad+
innehåller extra järn för krävande
växter som Surfinia, Femtunga och
Mårbackapelargoner. 2 sorters
långtidsverkande näring 2-4 och
4-6 månader.

En ren naturprodukt bestående av
välblandad ogräsfri barrträdsbark.
Täckbark skyddar mot ogräs och
motverkar uttorkning av öppen jord
samt ökar jordens mullhalt.
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barkmull
50 liter

kogödsel
50 liter

dressjord
50 liter

plantjord
50 liter

rabattjord
40 liter

Fin fraktion

Naturligt komposterad

Finmald

Naturgödslad

Med naturgödsel

Barkmullens användningsområden är
jordförbättring i kompakta jordar och
som täckmaterial och vintertäckning.
Ogräsfri barrträdsbark.

Ett organiskt fullgödselmedel för
mångsidig gödsling. Kogödseln är
komposterad i tre år, mald och
blandad med 20 % torv. Den
aktiverar jordens mikroliv och
underhåller mullhalten.

Framtagen för användning i
yrkessektorn. Finmald två gånger!
Dressen passar både till dressing och
reparation av gräsmattor. Dessutom
lämplig som jordförbättring.

En jord för alla lägen. Lämpar sig för
användning som jordförbättring i
mullfattiga jordar, grönsakslandet
samt plantering av buskar och träd
och perenner i rabatt.

En jord som ger nytt liv till alla
rabatter i form av struktur, näring
samt ökat mikroliv. Används med
gott resultat som fyllnad av
nyskapade rabatter. Rabattjorden
innehåller långtidsverkande
naturgödsel, bark samt stora
mängder av lera och sand.

Y R K ES P RO D U K T ER

rosjord
50 liter

rhododendronjord
50 liter

pelargon - blomjord
20 liter

potatisjord
40 liter

grönsaksjord
40 liter

Naturgödslad

Med extra järn

Med långtidsverkande näring

Näringsberikad

Till ekologisk odling

En unik jordblandning med stort
innehåll komposterad naturgödsel för
främjande av mikrolivet, luftig och
porös torv med kisellera. En jord för
odlare med höga krav.

En jord för en odlare med höga krav.
Rhododendronjorden är framtagen
för att uppnå så god struktur som
möjligt för att gynna etablering av
rhododendron, azaleor, samt andra
surälskande växter.

Vi har förändrat en normal blomjord
med dels bättre struktur men även
en med svag grundgödsling. Den
innehåller långtidsverkande näring
som ger en god etablering och
tillväxt i 3-4 månader efter nyplante
ring samt omkrukning, efter denna
period kvävs tillskott av ny näring.

Potatisjord är framtagen för att passa
till ett mer kontrollerat odlande i tex
spannar eller odlingsbänkar i en
ogräsfri jord. Näringsberikad.

Århults grönsaksjord är en fin
naturgödslad jord blandad av enbart
naturliga råvaror och naturlig gödsel.
Grönsaksjorden är framtagen till att
använda i pallkragar, odlingsbänkar,
växthus eller grönsakslandet.
Kravmärkt.
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Stallströ
Sedan många år levererar Södra Århult stallströprodukter till gårdar över hela södra
Sverige. Vårt stallströ är mycket uppskattat bland hästägare men används också inom
liknande djurhållning. Vi använder svensk råvara av god kvalité, från gran och fur. Vårt
strö är fritt från kemiska tillsatser och impregnerat virke. Allt strö är dammreducerat.

medelhavs- och
citrusjord
20 liter

lecakulor
40 liter

torvmix
300 liter

torvströ
300 liter

kutterspån
300 liter

Dränering och dekoration

Storsäljare

Ren torv

Lätthanterligt strö

Mineralrik

Dränerar all slags jord och skapar en
bättre miljö för växters rötter.
Används med fördel till självvattnan
de krukor. Vid täckning av jord med
lecakulor hindras jorden från att
torka ut.

Blandning av 50 % kutterspån, 50 %
torvströ. Ger en ljusare miljö i stallet.
Hög uppsugningsförmåga och
ammoniakbindande.

Till strö i djurstallar. Fukt och
ammoniakbindande. Lågt pH-värde.

100 % kutterspån från svensk
träråvara. Till strö i stallar.

Medelhavsjorden är en unik blandning
för citrusträd, oliver, lavendel och
rosmarin, och andra växter som trivs i
varm svagt sur medelhavsjord. Jorden
är baserad på torv men förstärkt med
lera och pimpsten för att förbättra
vatten och näringshållande egenskaper.
Inblandning av lera, scoria och pimpsten
ger jorden en mineralkaraktär.
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Volvo ”Rundnos” 142 D årsmodell 1946.
6 cylindrig med enkel förgasare.
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Konsumentprodukter
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med Ekologisk Plantjord, Kogödsel, Barkmull, Täckbark och Dressjord
sex lättsålda konsumentprodukter som tillsammans säkrar bredden
av trädgårdsjordar för dagligvaru-såväl som fackhandeln.

AB
RV

SÖD
R

Södra Århults egna konsumentprodukter innehåller råvaror som vi kan
stå för. Det är ett enkelt men fullständigt sortiment för konsumenter
med krav på kvalitet och hållbarhet. Storsäljaren Plantjord är i sällskap

O D U CE

R

Garanterar
närproducerat med
svenska råvaror.
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ekologisk plantjord
50 liter

planteringsjord
50 liter

täckbark
50 liter

barkmull
50 liter

Naturliga råvaror

Näringsberikad

Sorterad

Fin fraktion

Ekologiska plantjord är en fin natur
gödslad jord blandad av enbart naturliga
råvaror och naturlig gödsel. Jorden är
framtagen till att använda i grönsaks
land, odlingsbänkar, växthus eller var
helst det finns plats för odling. Krav
märkt produkt för ekologisk odling.

En jord för din trädgård. Lämpar sig
för användning som jordförbättring
i mullfattiga jordar, grönsakslandet
samt plantering av buskar och träd
och perenner i rabatt.

Täckbark är en ren naturprodukt
bestående av en välblandad ogräsfri
barrträdsbark. Den skyddar mot ogräs
och motverkar uttorkning av öppen
jord samt ökar jordens mullhalt.

Barkmull är en välblandad ogräsfri
barrträdsbark med fin fraktion.
Barkmull har många användnings
områden bla. som jordförbättring,
täckmaterial samt som vintertäckning.

KO N S U M EN T P RO D U K T ER

dressjord
50 liter

kogödsel
50 liter

Mald

Naturlig

Dressjord har många användningsom
råden men först och främst för att
dressa gräsmattor samt laga
gräsmattor. Genom dressen tillför du
gräsmattan näring och organiskt
material som gynnar gräsväxten.

Kogödsel utgörs av småländsk
nötkreatursgödsel som komposterats
naturligt i minst tre år. Luktfri! Den är
mald och blandad med småländsk torv.

13

I N O M H US P RO D U K T ER

14

I N O M H U S P RO D U K T ER

Inomhusprodukter
Våra inomhusjordar består av renaste råvaror i en väl avvägd mix.
Kvalitetstorven bildar en optimal rotmiljö för alla krukväxter, orkidéer
och vårens sådder. Till så- och blomjordarna siktas torven för att få en

fin struktur. Pinjebark och kokosfibrer ger orkidéjorden den önskade
grova sammansättningen för att växterna ska trivas. Alla krukväxter
kan hitta sin plats i Södra Århults inomhusjordar, till och med kaktusen.

blomjord
10 och 20 liter

orkidéjord
6 liter

såjord
10 liter

leca
10 liter

Näringsrik

Lucker jord

Även för kaktusar

Dränering och dekoration

Blomjord är en torvbaserad naturlig
jord, som har en fin men ändå fast
struktur och är näringsberikad.
Passar till alla gröna och blommande
växter inomhus.

Orkidéjorden är grov och lucker, den
släpper lätt igenom vatten. Jorden
passar till de flesta vanliga,
lättodlade orkidéerna i kruka och den
passar också till andra blommor som
vill ha en grov jord.

Såjord består av en utvald blandning
av finsållad torv och sand med ett
lågt näringsvärde för all sådd och
förökning Jorden är svagt gödslad
och finsiktad med mycket sand.
Såjorden går även utmärkt att
använda till kaktus.

Dränerar all slags jord och skapar en
bättre miljö för växters rötter.
Används också som dekoration och
täckning av jord, det hindrar jorden
från att torka ut.
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Specialprodukter
Genom ett fördjupat samarbete med våra kunder utvecklar vi våra
produkter för att möta morgondagens krav. Med lika delar erfarenhet,
kunskap och känsla för hållbarhet siktar vi alltid framåt.
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trädgårdsgödsel
10 kg

gräsgödsel
10 kilo

sandlådesand
ca 15 kg

halkfritt
ca 15 kg

Täcker alla behov

Snabbverkande

Formbar sand

Naturlig

Trädgårdsgödsel är ett klorfritt full
gödselmedel som innehåller kväve,
fosfor och kalium plus mikronä
ringsämnen. Det gör det enkelt att
hantera näringsbehovet för alla växter
i trädgården. För att hålla trädgår
dens växter friska och vackra är det
nödvändigt med en jämn tillväxt.

Södra Århults gräsgödsel är ett extra
kväverikt fullgödselmedel som ger
din gräsmatta grönare färg, snabb
tillväxt och bättre motståndskraft mot
sjukdomar. Gödslet innehåller kväve,
fosfor, kalium och svavel i ett optimalt
förhållande till alla gräsmattor.

Sandlådesand är en finkornig och
formbar sand till påfyllning och nyan
läggning till sandlådor och lekplatser.
Sanden är formbar för lek med slott
och kakor. Sanden är fraktionerad
0-3 mm.

Halkfritt är sten krossad till grus.
Gruset är väl siktat till en fraktion
på 2-6 mm. Strö ut Halkfritt på
gångar, trappor och vägar för att
förhindra halka. Kan även användas
för anläggning av plattor. Saltfri.

I N G R ES S

Volvo FH 540 årsmodell 2013.
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Bärgning av stycketorv på Århults
torvmosse, sommaren 1962.
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Kunskap och tradition
Torvutvinning i Småland är en sekellång och spännande berättelse om hårt och
gediget handarbete. Det var också så det en gång började på torvmossarna kring
Södra Århult i utkanten av Markaryd. Yrkestraditionen har här ett starkt fäste genom
den stabila kunskap som naturligt förs vidare från generation till generation. Vår
mest exklusiva torv skördas sommartid idag liksom förr ur mossen i hela block.
Blocktorven staplas för hand på träpallar och täcks med presenning som skydd mot
regn. Med solen och vindens hjälp får torven sedan torka under en säsong. Vi får en
naturprodukt med vitmossans unika syre och vattenhållande egenskaper bevarade.

Sor tering av blocktorv på fältet

Stolta och glada torvarbetare

Rast i arbetet på mossen
sommaren 1942

Handarbete med att pressa
samman torven
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S Ö D R A Å R H U LT S O R I G I N A L S O R T I M EN T

Århults originalprodukter
Genom år av tradition och konsekvens har Södra Århults utvecklat
och tillverkat jordar med bästa kvalitet med fina egenskaper.

Originalsortimentet är en bred komplett serie trädgårdsprodukter
för alla butiker och återförsäljare, i alla tider.

SODRA ARHULTS TORV

Premium Kvalitet
ORIGINAL #

37
Sedan 1984
Originalprodukter
från Södra Århult
med stark tradition.

plantjord
50 liter

eko -jord
50 liter

urn - & terrassjord
20, 50 liter

rosjord
50 liter

En allround jord

Till ekologisk odling

Till krukor

Ökar mikrolivet

Välsammansatt jordprodukt med
tillsatts av långtidsverkande
naturgödsel. Lämplig för plantering
i rabatter, urnor.

En jord till alla typer av ekologisk
odling. Passar både till yrkes- som
hobbyodlare. Godkänd av KRAV.

Välgödslad jord med långtidsnäring.
Fin blandning av block och harvtorv
som håller form och näring i jorden
hela säsongen.

Välkomposterad naturgödsel från
svenska stall och gårdar. Rosjorden
innehåller en hög halt av långtidsver
kande organisk gödning samt 5 %
kiselrik lera. Motverkar jordtrötthet.
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rhododendronjord
80, 300 liter

perennajord
50 liter

dressjord
50 liter

blomjord proffs
10, 20, 50 liter

yrkesodlarjord
80 liter

Till surjordsväxter

Strukturfast och näringshållande

Mald

Exklusiv blomjord

Välgödslad

Specialjord för Rhododendron,
Azalea och blåbär som trivs i lågt pH.

En jord som ger nytt liv till
perennrabatter i form av struktur,
näring samt ökat mikroliv. Används
med gott resultat som fyllnad av
nyskapade rabatter.

Dressjord har många användnings
områden men först och främst för att
dressa gräsmattor samt laga
gräsmattor. Genom dressen tillför du
gräsmattan näring och organiskt
material som gynnar gräsväxten.

En blomjord speciellt framtagen för
krävande odling, både för yrkes och
hobbyodlare. Lecakulor ger bättre
syre och vattenupptagning. Dessut
om är lera tillsatt för att underlätta
upptag av vatten och näring.

En kvalitetsblandning med riktigt ljus
torv och tillsats av något mörkare torv,
som passar bra till utplantering och
krukväxter. Jorden är mycket struktur
stabil vilket gör att den lämpar sig för
urnor och balkonglådor i yrkesodling.

S Ö D R A Å R H U LT S O R I G I N A L S O R T I M EN T

barkmull
50 liter

täckbark
50 liter

naturtorv
80, 300 liter

växttorv
80 liter

hönsgödsel
15, 50 liter

Fin fraktion

Sorterad

Ogödslad

Jordförbättring

Kväverik

Barkmull är en välblandad ogräsfri
barrträdsbark med fin fraktion.
Barkmull har många användnings
områden bla. som jordförbättring,
täckmaterial samt som vintertäckning.

Täckbark är en ren naturprodukt
bestående av en välblandad ogräsfri
barrträdsbark. Den skyddar mot ogräs
och motverkar uttorkning av öppen
jord samt ökar jordens mullhalt.

Naturlig ogödslad och okalkad vitmos
setorv med lågt pH. Till jordförbätt
ring och odling av kalkskyende växter
som t.ex. Azalea och Rhododendron.

Gödslad och kalkad vitmossetorv, till
inblandning eller jordförbättring av
lätta och tunga jordar.

Torkad granulerad torr hönsgödsel.
Garanterat ogräsfri och utan
tillsatser av kemiska ämnen. Lätt
att sprida, för hela trädgården.
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kogödsel
50 liter

kogödsel kompost
50 liter

blomjord
10, 20 liter

såjord
10, 50 liter

orkidéjord
6 liter

Helt naturlig

Fin fraktion

Näringsrik

Även för kaktusar

Lucker jord

Välkomposterad kogödsel med 20 %
torvinblandning. Utan tillsats av
kemiska ämnen. Används till hela
trädgården.

Kogödsel kompost utgörs av
småländsk nötkreatursgödsel som
komposterats naturligt i minst tre år.
Luktfri! Den är mald och blandad
med ca 55 % småländsk torv.

Blomjord är en torvbaserad naturlig
jord, som har en fin men ändå fast
struktur och är näringsberikad.
Passar till alla gröna och blommande
växter inomhus.

Såjord består av en utvald blandning
av finsållad torv och sand med ett
lågt näringsvärde för all sådd och
förökning. Jorden är svagt gödslad
och finsiktad med mycket sand.

Orkidéjorden används för nyplante
ring och omplantering av orkidéer.
Innehåller 70 % pinjebark samt 30 %
kokosfibrer.

S Ö D R A Å R H U LT S O R I G I N A L S O R T I M EN T
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Volvo LV 79, 84 hk.
Årsmodell 1937.
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bäverplant
50 liter

gristorw
50 liter

Storsäljare

Komplement till järninjektion

Prisvärd plantjord som täcker de
vanligaste trädgårdsbehoven. Kalkad
och grundgödslad med mineralgödsel.

En järnberikad torvprodukt som ger
sunda smågrisar.

S Ö D R A Å R H U LT S ÖV R I G A P RO D U K T ER

Bulk och övriga produkter
Södra Århults alla jordar kan också levereras i bulk eller storsäck.
Utöver standardsortiment kan egna blandningar och recept levereras
efter förfrågan.
lökmull

benmjöl

humusbörsen

kalk

urnjord

Organiskt fosfor och kaliumrikt
gödsel, till ekologisk odling.

Komplett jordsortiment i egen serie.
Se eget säljblad.

Magnesiumrik dolomitkalk,
lätt att sprida.

perennajord

blodmjöl

komposttorv

leca

plantskoletorv

Organiskt kväverikt gödsel, till
ekologisk odling.

rabattjord

rhododendrongödsel

plantesäck

multicote osmocote

pinjebark

torvblock

surfiniajord

Specialgödsel till surjordsväxter,
organisk bas.

julstjärnejord

rosgödsel

Specialgödsel för rosor,
organisk bas.

Strömedel för komposter.

Lämplig för odling direkt i säcken.

Dekorativt täckbark till rabatter
och skydd.

kakaoflis

Exklusivt täckmaterial, vackert,
med fin doft.

Till odlingssubstrat , dekoration,
inblandning och dränering.

Långtidsverkande gödselmedel
för all växtodling.

Skurna block av svensk torv.
Till anläggning.
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Det finns en framtid
I Sjöhult, där skogen börjar och slutar, hämtar vi daglig inspiration för en
fortsatt hållbar framtid. Vårt starka varumärke och vår unika erfarenhet inom
jordproduktion ger oss en trygg bas för vidare utveckling av produkter för
odling, djur, hem och trädgård. Det innebär ett tydligt och starkt sortiment som
motsvarar morgondagens förväntningar. Som producent vill vi lämna ett avtryck
som vittnar om god kunskap om råvarorna och ett ansvar för källans bevarande.
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Pelle Bäfwer, grundare av Södra Århults Torv
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”En förutsättning i all vår
produktion är att vi använder
råvaror av högsta kvalité.”
Pelle Bäfwer

285 91 Markaryd
Tel; 0433-161 13, Fax 0433-173 32
info@sodraarhultstorv.se
www.sodraarhultstorv.se
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