TORV & JORD AV HÖGSTA KVALITET FRÅN RYDAHOLM

Sortiment
2016/2017

50
liter

Plantejord/Plantjord
För sommarblommor i krukor och rabatter

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Plantjord er specielt velegnet til
udplantning av sommerblomster i krukker,
altankasser og bede. Holmebo Plantjord kan
også fordelagtigt anvendes til vækstmedium
i drivhus m.m.

Holmebo Plantjord är speciellt framtagen
för utplantering av sommarblommor i krukor,
balkonglådor och rabatter. Holmebo Plantjord
kan också med fördel användas som odl
ingssubstrat i växthus m.m.

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum med tilsat sand
Sammensætning:
55% Sphagnum H2-H4
40% Sphagnum H6-H8
5% sand
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 50L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar: Torvmull med tillsatt sand
Sammansättning:
55% torvmull H2-H4
40% torvmull H6-H8
5% sand
Rivningsgrad: Fin
Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Volym: 50L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland: Sverige
		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronäring

20
liter

Plantejord/Plantjord
För sommarblommor i krukor och rabatter

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Plantjord er specielt velegnet til
udplantning av sommerblomster i krukker,
altankasser og bede. Holmebo Plantjord kan
også fordelagtigt anvendes til vækstmedium
i drivhus m.m.

Holmebo Plantjord är speciellt framtagen
för utplantering av sommarblommor i krukor,
balkonglådor och rabatter. Holmebo Plantjord
kan också med fördel användas som
odlingssubstrat i växthus m.m.

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum med tilsat sand
Sammensætning:
55% Sphagnum H2-H4
40% Sphagnum H6-H8
5% sand
Struktur:Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 20L
Produktionssted:
Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg
med micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar: Torvmull med tillsatt sand
Sammansättning:
55% torvmull H2-H4
40% torvmull H6-H8
5% sand
Rivningsgrad: Fin
Surhetsgrad:

pH 5,5-6,5

Volym: 20L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland:

Sverige

Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronäring

Rosenjord/Rosjord
För alla typer av rosor, i din trädgård

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning

50
liter

Danska

Svenska

Holmebo Rosjord er specielt beregnet til plantning og etablering av roser. Det har et stort
inhold af langtidsvirkende organisk gødning som
giver roserne de optimale vækstbetingelser.

Holmebo Rosjord är specellt framtagen för plantering och etablering av rosor. Den innehåller
rikligt med långtidsverkande organiskt gödselmedel som ger rosorna optimala växtbetingelser.

Bland Holmebo Rosjord godt med den eksisterende
jorden vid nyplantning av roser. Der ska bruges
omkring en sæck Holmebo Rosjord per kvadratmeter.

Blanda Holmebo Rosjord väl med jorden i rabatten
vid nyplantering av rosor. Det går åt ca en säck
Holmebo Rosjord per kvadratmeter rabatt.

Holmebo Rosjord er også ideel til jordforbedring.
Roser har godt af at få ny rosenjord en gang om
året.

Holmebo Rosjord passar också utmärkt som jordförbättring i rosrabatten. Rosor mår bra av att få
ny rosjord varje år.

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum, ler og komposteret kogødning
Sammensætning:
74 % Sphagnum H2-H4
10 % Sphagnum H6-H8
8 % ler
8 % kogødsel
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 50L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronæringsstoffer
Langtidsvirkende mineralgødning 1,5 kg
Ler: 40 kg

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar:
Torvmull, lera och komposterad kodgödsel
Sammansättning: 74 % torvmull H2-H4
10 % torvmull H6-H8
8 % lera
8 % Kogödsel
Rivningsgrad: Fin
Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Volym: 50L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland: Sverige
		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: ,5 kg med micronäring
Långtidsverkande mineralgödning:
Lera: 40 kg

1,5 kg

50
liter

Rhododendronjord
För Rhododendron och andra surjordsväxter

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Rhododendronjord är specielt velegnet
til rhododendron og andre surbundsplanter.

Holmebo Rhododendronjord är speciellt framtagen
för Rhododendron och andra surjordsväxter.

Varædeklaration:
Hovedbestanddele:
80 % torvmull
20 % barkmull
Struktur: Medium till grov
Surhedsgrad: pH 4-4,5
Brugsvolumen: 50L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Dolomitkalkmel: 1,5 kg
NPK 11-5-18 1 kg med micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar:
80 % torvmull
20 % barkmull
Struktur: Medium till grov
Surhetsgrad: pH 4-4,5
Volym: 50L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland:

Sverige

		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Dolomitkalk: 1,5 kg
NPK 11-5-18: 1 kg med micronäring

Blomster- & Havejord/Blom & Trädgårdsjord
För odlare med extra höga kvalitetskrav på jorden

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Blomjord Proff er en jord produceret for
at opfyllde alle krav en professinel bruger av
pottemuld kan have. Den indeholder desuden, en
velafbalanceret mængde gødning, også lecakugler
som gør jorden mere fyldig og skaber luftrummet
for rødderne. Yderligere indeholder pottemulden
lergranulat som gør at jorden lettere kan suge
op og holde vand og næringsstoffer.

Holmebo Blomjord Proff är en jord framtagen för
att möta alla krav en professionell användare av
blomjord kan ha. Den innehåller förutom, en väl
avvägd mängd gödselmedel, även lecakulor som gör
jorden mera lucker och skapar luftrum åt rötterna. Dessutom innehåller Blomjorden lergranulat
som gör att jorden lättare kan suga upp och hålla
vatten och näringsämnen

Holmbo Blomjord Proff er egnet til planter, at
ex. kryddeurter af alle slags, stauder, altanblomster og forskellige stueplanter. Det kan
ikke bruges til surbundsplanter som f.eks.
Azalea, Kamelia m.m.

Holmebo Blomjord Proff är lämplig för växter som
ex. kryddor av olika slag, perenner, altanväxter
samt olika inomhusväxter. Den får däremot inte
användas till surjordsväxter som t.ex. Azalea,
Kamelia m.fl.

Holmebo Blomjord Proff indeholder envelafbalanceret grundgødning men da planterne forbruker meget
gødning i en væxtesæson anbefalles at tilføje
flydende gødning efter ca 3 uger. (For langsamt
voksende planter kan man vente et par uger
ekstra.)

Holmebo Blomjord Proff innehåller en välavvägd
grundgödsling men eftersom växter förbrukar mycket näring under en säsong rekommenderas att tillsätta flytande växtnäring efter ca 3 veckor. (För
långsamtväxande växter kan man vänta ytterligare
ett par veckor.)

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum, leca og lergranulat
Sammensætning: 75 % Sphagnum H2-H4
15 % Sphagnum H6-H8
5 % leca
5 % lergranulat
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 50L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar: Torvmull med tillsatt sand
Sammansättning: 75 % torvmull H2-H4
15 % torvmull H6-H8
5 % leca
5 % lergranulat
Rivningsgrad: Fin
Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Volym: 50L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland:

Sverige

		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronäring

50
liter

50
liter

Ekojord
För all typ av ekologisk odling

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Ekojord er en jord tilpasset for økologisk havebrug. En jord udmærket til organisk
dyrkning af grøntsager, blomster og andre
haveplanter. BEMÆRK! Husk at tilføje flydende
EKO-gødning fra den første vanding!

Holmebo Ekojord är en jord anpassad för ekologisk
trädgårdsodling. En jord utmärkt för ekologisk
odling av grönsaker, blommor och andra trädgårdsväxter. OBS! Tänk på att tillsätta flytande
EKO-gödning redan från första vattningen!

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum og organisk gødning
Sammensætning: 60 % Sphagnum H2-H4
40 % Sphagnum H6-H8
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 50L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
Hønsegødning: 10 kg
Blodmel: 2 kg

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar: Torvmull och naturgödsel
Sammansättning: 60 % torvmull H2-H4
40 % torvmull H6-H8
Rivningsgrad:

Fin

Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Volym: 50L Bruksvolym.
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland: Sverige
		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
Hönsgödsel: 10 kg
Blodmjöl: 2 kg

50
liter

Plantesæk
For drivhusgrønsager, sommerblomster, salat m.m.

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Plantesæk kan med
fordel anvendes til dyrkning av drivhusgrønsager,
sommerblomster, krydderurter, salat m.m.

Holmebo Plantsäck kan med fördel användas till
odling av växthusgrönsaker, sommarblommor,
kryddor, sallad m.m.

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Revet sphagnum
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1 kg med micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Huvudbeståndsdelar: Riven torvmull
Struktur: Fin
Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland:

Sverige

		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: 1 kg med micronäring

Såjord
Utmärkt till all sådd, omskolning och sticklingsförökning

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Danska

Svenska

Holmebo Så- & priklejord er en mørk og finsigted
jord av høj kvalitet som er let att fylde i krukker og såbakker. Den passer udmærket til alle
såning, prikling og til sticklinger. Sørg for at
holdesåbedet fugtig men undgå at overvande. Holmebo Såjord passar också till krukväxter med ett
lågt näringsbehov som kaktusar och suckulenter.

Holmebo Såjord är en mörk och finsiktad jord av
hög kvalitet som är lätt att hälla i krukor och
blomlådor. Den passar därför utmärkt till all
sådd, omskolning och sticklingsförökning. Se till
att hålla bädden fuktig men undvik att övervattna. Holmebo Såjord passar också till krukväxter
med ett lågt näringsbehov som kaktusar och suckulenter.

Anvendelse
Såning, prikling og sticklinger

Varædeklaration:
Sphagnumtype: Dypgravet, lufttøret
sphagnum blanding
Sammensætning: 53 % H2-H4
40 % H6-H8
7 % Sand
Struktur: Fin
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Brugsvolumen: 20L
Produktionssted: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Oprindelsesland: Sverige
		
Tillsætninger pr. m3 bruksvolumen:
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 0,8 kg med
micronæringsstoffer

Varudeklaration:
Torvsort:Djupgrävd, lufttorkad
torvblandning
Sammansättning: 53 % H2-H4
40 % H6-H8
7 % Sand
Rivningsgrad: Fin
Surhetsgrad: pH 5,5-6,5
Volym: 20 liter Bruksvolym
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland:

Sverige

		
Tillsatser /m3 bruksvolym:
Kalkstensmjöl: 6 kg
Dolomitkalk: 2 kg
NPK 11-5-18: 0,8 kg med micronäring

Användningsområden:
Sådd, omskolning och sticklingsförökning

20
liter

50
liter

Holmebo Planteskolejord
Planteskolejord til blomster og grøntsager

Produktbeskrivelse
Dansk
Dansk Holmebo Plantskolejord er en sphagnum tilsat ler og gødning. Holmebo Plantskolejord kan
gødet plantejord, der er klar til brug til plantning af stauder, buske, grøntsager og blomster.
Holmebo Plantskolejord er også særdeles velegnet til drivhuset.
Anvendelse:

I krukker og potter, plantekummer, drivhuset, altankasser samt i haven

Varædeklaration:
Hovedbestanddele: Sphagnum og lergranulat
Sammensætning:
55 % Sphagnum H2-H4
40 % Sphagnum H6-H8
5 % sand
5 % lergranulat
Struktur: Fin - middel
Volumen: 50L
Surhedsgrad: pH 5,5-6,5
Produktionssted: Holmebo Torv AB, 330
17 Rydaholm, Sverige
Oprindelsesland: Sverige
Tilsætning pr. m3 brugsvolumen
Kalkstensmel: 6 kg
Dolomitkalkmel: 2 kg
NPK 11-5-18: 1,5 kg med micronæringsstoffer

50
liter

Holmebo Dækbark
Grov plantebark til bunddække m.v.

Produktbeskrivelse/Produktbeskrivning
Dansk

Svenska

Holmebo Dækbark forhindrer effektivt vækst af
ukrudt. Ydermere mindskes fordampningen fra det
øverste jordlag i sommerperioden, og i vinterperioden forhindrer Holmebo Dækbark, kulden i at
trænge ned i jorden. Om foråret lægges Holmebo
Dækbark i et lag på 15 cm for at forhindre ukrudtet i at vokse, samt at bevare jordens fugtighed
i tørre perioder. Det anbefales at gøde jorden
inden udlægning af barken, idet denne bruger en
del næring under nedbrydningsprocessen.

Holmebo Täckbark hindrar effektivt uppkomst av
ogräs. Dessutom minskas förångningen från det
översta jordlagret på sommaren. På vintern motverkar Holmebo Täckbark frostskador eftersom kyla
och frost får svårare att tränga ner i jorden.
På våren läggs Holmebo Täckbark ut i ett 15 cm
tjockt lager för att hindra ogräs från att växa
upp och för att bevara jordens fuktighet under
torra perioder. Det rekommenderas att gödsla
jorden innan utläggning av barken eftersom barken
använder en del näring under nedbrytningsprocessen.

Varædeklaration:
Barksort: Fyr - pinus sylvestris
Finhedsgrad: Grov 20-40 mm
Volumen: 50L
Surhedsgrad: pH 4,0-4,5
Produktionssted:
Holmebo Torv AB, 330 17 Rydaholm,
Sverige
Oprindelsesland: Sverige

Varudeklaration:
Barksort: Furu - Pinus sylvestris
Finhetsgrad: Grov 20-40mm
Surhetsgrad: pH 4,0-4,5
Volym: 50L Volym
Producent: Holmebo Torv AB,
330 17 Rydaholm
Ursprungsland: Sverige

Ugødet sphagnum

200
& 300
liter

Speciel egnet til Rhododendron, skimmia, hortensia,
lyngplanter og andra surbundslanter

Produktbeskrivelse
Dansk
Holmebo Ugødet Sphagnum er en lys klynetorv. Ugødet Sphagnum øger muldinholdet. Den bevarer
fugtigheden og stimulerer roddannelse. Den løsner lerjord og modvirker jordtæthed. Sikre et
godt surbundsbed - med lav PH værdi.

Planteråd
Løs den sammenpressede sphagnum op og vend godt. Holmebo Ugødet sphagnum kan navendes til
alt slags havearbejde, men især velegnet til surbundsplanter og som jordforbedring ved efterårsgravning, anlæg af græsplæne, plantning, tildækning af jord og ved kompostering.
Ved etablering af rhododendronbed graves 40-50 cm ned.
Holmebo Ugødet Sphagnum kan du selve gøde.
Bland 2,5 kg kalk og 0,5 kg fulgødning med indholdet af denne sæk.

Gødet sphagnum

200
& 300
liter

Velegenet til stedsegrønne planter, træer, sommerblomster samt
nyetablering og jordforbedring

Produktbeskrivelse
Dansk
Holmebo Gødet Sphagnum består af en lys torvmuld som er tilsat gødening og kalk. Holmebo
Gødet Sphagnum tilfører jorden næring og øger muldinholdet. Den bevarer fugtigheden og stimulerer roddannelsen. Sikre optimal vækst i have og drivhus.

Planteråd
Løs den sammenpressede sphagnum op og vend den godt.
Holmebo Gødet Sphagnum kan anvendes til plantning af stedsegrønt, træer, buske, stauder og
til alt slags havearbejde som jord forbedring, ved efterårsgravning samt anlæg af græsplæne.
God til plantnning af sommerblomster og ved kompostering.
Du kan med fordel dyrke direkte i Holmebo Gødet Sphagnum, dog ej til surbundsplanter. Da
planter har forskellige næringsbehov og vækstetid kan sensere gødning tillrådes.

Kontakt
Adress:
Holmebo Torvmosse
33017 Rydaholm

Telefon
0472-22010
www.holmebotorv.com

