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Originalprodukter
från Södra Århult
med stark tradition.

yrkesodlarjord
Välgödslad

plantjord
En allround jord

eko -jord
Till ekologisk odling

En kvalitetsblandning 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 i yrkesodling.

Välsammansatt jordprodukt med tillsats
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.

20
liter

80
liter

50
liter

50
liter

50
liter

300
liter

urn - & terrassjord
Till krukor

rosjord
Ökar mikrolivet

rhododendronjord
Till surjordsväxter

perennajord
Strukturfast och näringshållande

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 långtidsverkande organisk
gödning samt 5 % kiselrik lera. Motverkar jordtrötthet.

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.
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dressjord
Mald

blomjord proffs
Exklusiv blomjord

barkmull
Fin fraktion

täckbark
Sorterad

Dressjord har många användningsområden 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. Dessutom är
lera tillsatt för att underlätta upptag av
vatten och näring.

Barkmull är en välblandad ogräsfri
barrträdsbark med fin fraktion. Barkmull
har många användningsområden bl.a.
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.
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naturtorv
Ogödslad

växttorv
Jordförbättring

kogödsel
Helt naturlig

kogödsel kompost
Fin fraktion

Naturlig ogödslad och okalkad vitmossetorv med lågt pH. Till jordförbättring och
odling av kalkskyende växter som t.ex.
Azalea och Rhododendron.

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

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.
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blomjord
Näringsrik

såjord
Även för kaktusar

orkidéjord
Lucker jord

hönsgödsel
Kväverik

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 nyplantering
och omplantering av orkidéer. Innehåller
70 % pinjebark samt 30 % kokosfibrer.

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

gristorw
Komplement till järninjektion

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

En järnberikad torvprodukt som ger
sunda smågrisar.
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Produkter märkta
med Södra Århults
yrkesstämpel garanterar
yrkeskvalitet.

yrkesplantjord
Med lera och kisel

yrkesplantjord
Med långtidsverkande näring

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 långtidsverkande gödning
samt lera/kisel och sand. Grunden i jorden är en blandning av riktigt ljus blocktorv men även tillsats av något
mörkare harvtorv. Blocktorven ger god syresättning till
rötterna samt långsiktig struktur till jorden.
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urnjord
Extra järn och långtidsverkande

täckbark
Grov struktur

barkmull
Fin fraktion

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.

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

dressjord
Finmald

plantjord
Naturgödslad

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.
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rabattjord
Med naturgödsel

grönsaksjord
Till ekologisk odling

potatisjord
Näringsberikad

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.

Södra 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.

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

rhododendronjord
Med extra järn

pelargon - blomjord
Med långtidsverkande näring

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 med en svag grundgödsling. Den
innehåller långtidsverkande näring som ger en god
etablering och tillväxt i 3–4 månader efter nyplantering samt omkrukning, efter denna period krävs
tillskott av ny näring.
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medelhavs- och citrusjord
Mineralrik

lecakulor
Dränering och dekoration

flytande näring
Kväverik

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.

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

En unik blandning av kväve i tre former, vilket gör att
näringen räcker extra länge.
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blomjord
Näringsrik

orkidéjord
Lucker jord

såjord
Även för kaktusar

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.
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leca
Dränering och dekoration

trädgårdsgödsel
Täcker alla behov

gräsgödsel
Snabbverkande

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.

Trädgårdsgödsel är ett klorfritt fullgödselmedel som
innehåller kväve, fosfor och kalium plus mikronäringsämnen. Det gör det enkelt att hantera näringsbehovet för
alla växter i trädgården. För att hålla trädgårdens 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.
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sandlådesand
Formbar sand

halkfritt
Naturlig

Sandlådesand är en finkornig och formbar sand till
påfyllning och nyanläggning 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.
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torvmix
Storsäljare

torvströ
Ren torv

kutterspån
Lätthanterligt strö

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. Dammreducerat.

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
urnjord
perennajord

benmjöl
Organiskt fosfor och kaliumrikt gödsel, till ekologisk
odling.
blodmjöl
Organiskt kväverikt gödsel, till ekologisk odling.

plantskoletorv
rabattjord
surfiniajord
julstjärnejord

pinjebark
Dekorativt täckbark till rabatter och skydd.
kalk
Magnesiumrik dolomitkalk, lätt att sprida.

rhododendrongödsel
Specialgödsel till surjordsväxter, organisk bas.

leca
Till odlingssubstrat , dekoration, inblandning och
dränering.

rosgödsel
Specialgödsel för rosor, organisk bas.

multicote osmocote
Långtidsverkande gödselmedel för all växtodling.

humusbörsen
Komplett jordsortiment i egen serie.

torvblock
Skurna block av svensk torv. Till anläggning.

komposttorv
Strömedel för komposter.

kakaoflis
Exklusivt täckmaterial, vackert, med fin doft.

plantesäck
Lämplig för odling direkt i säcken.

www.sodraarhultstorv.se
0433-161 13
info@sodraarhultstorv.se

