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Så lyckas du bäst med grönsaksodlingen!
Att ställa fram egenodlade grönsaker på bordet är en trend på
fortsatt stark frammarsch. Från Hasselfors Garden finns flera
olika sorters specialjord som gör odling av primörer och örter till
en givande hobby med möjligheter till ett gott och lyckat resultat.
I Sverige odlar drygt 50 procent av hushållen och mer än 70
procent av de som bor i villa någon form av ätbara växter *.
Favoriter som odlas är helt klart kryddörter av olika sorter som
exempelvis gräslök, persilja, dill och oregano.
I trenden att odla eget syns också ett ekologiskt tänkande med
naturliga produkter och återbruk. Hasselfors Garden har tagit
fasta på detta och har flera jordar som är KRAV-märkta. Att en
jord är KRAV-märkt innebär att den bara innehåller råvaror och
gödselmedel som är godkända för ekologisk odling och att den
har tillverkats med stor hänsyn till miljön.
Att satsa på en jord av hög kvalitet lönar sig när man odlar
grönsaker och örter. Sommaren är kort och en bra jord ger både
säkrare och större skörd.
I Hasselfors Gardens Grönsaksjord och Örtjord finns både
växtstimulerande ämnen och spårämnen som ger primörerna
möjligheter att utveckla riktigt goda smaker.
För odlingsintresserade som vill använda det bästa finns en
serie jordar som används av yrkesodlare: S-jord används till sådd
och förökning, medan P-jord och Eko-jord är till för plantuppdragning och vidare odling i krukor och bäddar.

* Fritidsodling i Sverige - en översikt. Statistik från Jordbruksverket. Statistikrapport 2013:08.
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För ytterligare information vänligen kontakta
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08 - 400 255 17.
Pia Holmberg, pia.holmberg@hasselforsgarden.se, 019 - 761 42 33.
Pernilla Widholm, pernilla.widholm@hasselforsgarden.se, 019 - 761 42 46.
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner från bildbanken perpr.se eller hasselforsgarden.se.
Om Hasselfors Garden
Kekkilä Group är nordisk marknadsledare inom jord, gödsel och täckmaterial. I Sverige, Norge och Danmark marknadsför vi våra produkter under
varumärket Hasselfors Garden. I Finland och Estland verkar vi under namnet Kekkilä Garden. Vi marknadsför våra produkter för trädgårdsentusiaster,
yrkesodlare och anläggare av grönytor. Kekkilä Group exporterar också odlingssubstrat till över 60 länder. För Hasselfors Gardens räkning så började
allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket.
Idag har Hasselfors Garden sitt huvudkontor i Örebro, omsätter ca 300 milj sek och har ca 65 anställda.
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Hasselfors Garden Grönsaksjord
Grönsaksjord är en KRAV-godkänd jord som används i odlingsbänkar, odlingslådor och trädgårdsland. Den innehåller långtidsverkande naturgödsel som gör att både bladgrönsaker och
rotfrukter växer till en god skörd.
Rek. cirkapris 75 kr/40 l.
Hasselfors Garden Örtjord
Örtjord är naturgödslad och rik på växtstimulerande ämnen
vilket gör att den är perfekt för kryddor och örter i krukor både
inomhus och utomhus.
Rek. cirkapris 60 kr/18 l.
Hasselfors Garden Eko-jord
Eko-jord används för ekologisk odling av små och stora plantor i
krukor och odlingsbäddar i växthus, inne och ute. Jorden passar
till odling av både blommor, kryddor och grönsaker samt fleråriga
växter. Jorden är gödslad med hönsgödsel och extra berikad
med kalium och tångmjöl som innehåller växtstimulerande ämnen.
KRAV-godkänd.
Rek. cirkapris 95 kr/50 l.
Hasselfors Garden S-jord
S-jord används till sådder och sticklingar, särskilt de som gror
eller rotar sig långsamt. S-jord har extra inblandning av perlit,
små vita korn som adderar luft i jorden. När sådderna börjar stå
trångt och sticklingarna fått rötter planteras de om i P-jord eller
Eko-jord.
Rek. cirkapris 95 kr/50 l.
Hasselfors Garden P-jord
P-jord är lätt att plantera i och att vattna eftersom den inte torkar
ut så fort. P-jorden ger en bra utveckling på unga plantor som
odlats från frön och sticklingar samt krukväxter, men kan även
användas till plantering ute.
Rek. cirkapris 95 kr/50 l.
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