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Sedan  1972

Välkommen till Emmaljunga!

Emmaljunga Torvmull AB är ett familjeägt före-
tag och drivs idag av andra och tredje generation. 
Vi har snart 50 års erfarenhet av att tillverka jord 
och hoppas att vi tillsammans med er kan hålla 
på i många år till i samma anda.

Det finns i dagsläget hela 5 automatiska produk-
tionslinjer, och vi har hela 6 olika sorters sikt och 
sorteringsanläggningar för att få fram exakt den 
kvalitet vi eftersträvar, och med erfarenhet som 
sträcker sig ända tillbaka till 1972 tycker vi att vi 
lyckas väldigt väl.

Vi satsar på ett sortiment av hög kvalitet och 
blandar gärna jord till er efter era önskemål.

I vårt sortiment hittar ni allt från små förpack-
ningar på 5 liter, upp till 250 liter tryckpackat.  
Vi levererar även jord i storsäck och som bulkvara.

Våra kunder består idag av odlare, plantskolor, 
handelsträdgårdar, gardencenters, kommuner, 
anläggare med flera...

Vi hoppas att du finner sortimentet intressant!

Jord rätt gjord!
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Jord

Bara råvaror som vi vill ha
i vår egen trädgård

Gödsel Ekologiskt

Bark

Sida 4

Sida 24

Sida 16 Sida 22

Torvmull
Sida 26

Övrigt
Sida 30
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Jord
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Planteringsjord 50 liter
Grundstenen i Emmaljungas sortiment ända sedan 1972 och vår absoluta stor-
säljare! Fullgödslad planteringsjord som kan användas till det mesta, både ute 
och inne. Dock ej för surjordsväxter. Gödslad med lättupptagligt mineralgödsel, 
inblandning av 5% grus, och kalk.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1600

Rosjord 18 & 50 liter
Fullgödslad jord bestående av torv, kogödselkompost och 
8% kisellera. Utmärkt till rosor, klematis, pelargon och till 
växter som gärna vill ha extra kalium.
För utomhusbruk.
pH ca 5,5 - 6,5
18 liter 51 st per halvpall. Art.nr. 18 lit: 1430
50 liters 39 st per helpall. Art.nr. 50 lit: 1850

Tomatjord 18 & 50 liter
Förutom till tomat så passar den väldigt bra även till 
gurka, melon, chili med mera...
Fullgödslad jordblandning med stenmjöl och 30% ko-
gödselkompost vilket främjar blom- och fruktsättning. 
Tillsatt extra kalcium och järn.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
18 liter 51st per halvpall. Art.nr: 1460
50 liter 39 st per helpall. Art.nr: 1860

Nyhet!
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Mylla 60 liter
En fullgödslad planteringsjord som kan användas till 
det mesta, både ute och inne. Dock ej för surjords-
växter. Gödslad med lättupptagligt mineralgödsel, in-
blandning av 5% grus och kalk.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1620

Plantjord med Grönkompost 40 liter
En lite matigare jord för plantering på friland och i 
större kärl. Komposten har ett högt innehåll av kalium 
som främjar knopp och fruktsättning, och innehåller 
även viktiga mikroorganismer. Ej för surjordsväxter.
pH ca 5,5 - 6,5
54 st per helpall
Artikelnummer: 1540

Trädgårds & Rabattjord 50 liter
För plantor i rabatten. En tyngre jord med inbland-
ning av 30% grönkompost. God tillgång på kalium 
gör den lämplig även för grönsaker och prydnadsträd 
med mera.
För utomhusbruk.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1618

Laddat Biokol 50 liter
Ökar jordens förmåga att hålla vatten och närings- 
ämnen så de inte lakas ur speciellt i sandiga jordar.
I lerjordar luckrar Biokol Aktiv upp jorden, så syre 
kan komma ner till rötterna. En inblandning av 
hönsgödselkompost tillför också näring och organiska 
ämnen till jorden.
För utomhusbruk.
pH ca 8,0 - 9,0
39 st per helpall
Artikelnummer: 1619

Nyhet!

Nyhet!
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Blomjord 18 liter
Fullgödslad blomjord baserad på torv och grus. Passar 
de flesta inomhusväxter, dock ej till surjordsväxter. En 
av grundstenarna i Emmaljungas sortiment ända sedan 
1972!
pH ca 5,5 - 6,5
Finns på hel och halvpall
102 st per helpall Art.nr: 1200
51 st per halvpall Art.nr: 1210

Blomjord 8 liter
Fullgödslad blomjord baserad på torv och grus.
Passar de flesta inomhusväxter, dock ej för surjords-
växter. Ett väl beprövat recept ända sedan Emma-
ljungas start 1972!
(Emballaget kommer att uppdateras med samma lay-
out som 18 liters när det är slut på nuvarande lager)
pH ca 5,5 - 6,5
Finns på hel och halvpall
200 st per helpall Art.nr: 1100
100 st per halvpall Art.nr: 1110

Blomjord med lågt pH 8 liter
Jordblandning framarbetad för växter som kräver läg-
re pH. Passar därför utmärkt till surjordsväxter som 
hortensia, ljung och azalea med flera...
pH ca 4,5 - 5,0
100 st per halvpall
Artikelnummer: 1154

Medelhavsjord 18 liter
En jordblandning med perfekta förhållande för dina 
medelhavsväxter. En tyngre jord baserad på torv med 
högre humifieringsgrad och inblandning av grus, leca 
och hög andel lera.  Lämplig till citrusväxter, olivträd och 
bouganvilla med flera.
pH ca 4,5-5,0
51 st per halvpall
Artikelnummer: 1471
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Så & Kaktusjord 8 liter
En extra finsiktad torv med en speciellt fin sand. Har 
gödslats försiktigt för att fungera optimalt för sådd och 
sticklingar.
Testvinnare i Allt om Trädgård!
pH ca 5,5 - 6,5
100 st per halvpall
Artikelnummer: 1010

Pelargonjord 18 liter
Bestånde av torv av yrkesodlarkvalitet, pinjebark och 5% 
kisellera. Grundgödslad för snabb verkan, samt tillsatt 
långtidsverkande gödning som räcker i upp till ca 6 
månader. Tillsatt extra organiskt järn.
pH ca 5,5 - 6,5
51 st per halvpall
Artikelnummer: 1280

Orkidéjord 5 liter
En barkkompost med inblandning av pimpsten. 
Pimpsten gör att substatet suger åt sig vid bevattning 
och försörjer plantan sedan långsamt med vatten ge-
nom förångning, samtidigt ger den genom sin struk-
tur gott om luft till rötterna vilket främjar tillväxten.
pH ca 6,0 - 7,0
Säljes i kartong om 10 påsar
Halvpall med 90 st/pall.
Artikelnummer: 6365

Såjord med Perlite KRAV 18 liter
Odla ekologiskt! En extra finsiktad torv med tillsats av 
perlite skapar en luftig jord som ger gott om syre till röt-
terna. Har har gödslats varsamt för att fungera optimalt 
för sådd, sticklingar och till kaktus.
pH ca 5,5 - 6,5
51 st per halvpall
Artikelnummer: 1030

Nyhet!
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Exklusiv Blom & Plantjord med Osmocote & Oxywet
Vår absoluta storsäljare i Exklusiv-serien!
Konceptet bygger på att göra odlandet så enkelt som möj-
ligt genom en toppkvalitet, samt att det enda man behöver 
göra är att vattna! Enkelt och bekvämt.
Fullgödslad jord med näring som räcker hela säsongen!
Jordblandning med torv av yrkesodlarkvalitet och leca. 
Tillsatt Osmocote som är ett långtidsverkande gödselmedel 
som även det används av yrkesodlare. Oxywet hjälper till 
att binda fukt och gör även jorden lättare att vattna upp 
vid eventuell uttorkning. Inblandning av 5% leca ger en 
luckrare och syrerikare jord. Innehåller även organiskt järn 
och järnsulfat.
pH ca 5,5 - 6,5

50 liter
39 st per helpall. Artikelnummer: 1650

18 liter
51 st per halvpall. Art.nr: 1421

Exklusiv Blom & Plantjord
Receptet bygger på erfarenhet genom 
samarbete med yrkesodlare. Blomjord 
med en torvsammansättning med lägre 
humifieringsgrad, och inblandning av 
kisellera, leca och grus samt extra järn.
pH ca 5,5 - 6,5

50 liters
39 st per helpall. Art.nr: 1640

18 liters
102 st per helpall. Art.nr: 1400
51 st per halvpall. Art.nr: 1410

8 liters
200 st per helpall. Art.nr: 1090
100 st per halvpall. Art.nr: 1092

Nyhet!
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Exklusiv Ekojord 50 liter
En ny KRAV-märkt produkt med ett exklusivt långtidsverkande 
gödsel. Tack vare ny teknik att tillverka KRAV-godkända gödsel-
medel med högre fosfor- och kaliuminnehåll än tidigare, vilket ger 
bättre blom- och fruktsättning, samt bidrar till smakrikare frukt.
Jordblandningen består av torv av yrkesodlarkvalitet, 40 kg lera mer 
kbm, samt fint stenmjöl. Stenmjölet har ett högt innehåll mineraler, 
vilket bl.a. förbättrar smaken på frukt.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1690

Exklusiv Perennjord 50 liter
För plantering av fleråriga växter i rabatten. Har en 
inblandning av både snabbt och långtidsverkande göd-
sel. Jordblandning av torv av yrkesodlarkvalitet, bark, 
kogödselkompost och kisellera. För utomhusbruk.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1685

Exklusiv Urnjord 50 liter
Fullgödslad jord med långtidsverkande naturlig gödsel. 
Jordblandningen består av torv av yrkes- 
odlarkvalitet, grus, leca, hönsgödsel, samt kisel-
lera. Tillsatt även extra järn.
För utomhusbruk!
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1680

Exklusiv Rhodojord 50 liter
En grövre torvblandning med en inblandning 
av 15% kogödselkompost, samt ett kalciumfritt 
gödselmedel, och en extra järngiva. Innehåller 
även Oxywet vilket binder fukt och gör jorden 
lättare att vattna upp vid eventuell uttorkning.
pH ca 4,5 - 5,0
39 st per helpall
Artikelnummer: 1670
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Exclusivt recept 50 liter
Vi får ofta höra från våra yrkesodlare att konsumenter 
kommer till dem och vill köpa odlarnas egen jord;
-Du har så fina plantor, jag vill ha samma jord!

Vi har därför tagit fram det här emballaget.
I säcken fyller vi jord efter era önskemål och på säcken 
kan vi printa ert företagsnamn och logotyp. Vi printar 
ovanför krukan och även på sidorna av säcken.

Exklusivt Recept
Bara för dig och dina kunder

Ett emballage även för dem som vill ha ett eget recept 
på sin jord, även om den inte skall gå till försäljning 
till konsument. Ersätter vårt tidigare emballage ”P-Jord 
Recept”.
Minsta beställning av eget recept är 9 pall, vilket mot-
svarar ca 351 säckar. Antalet varierar dock på jordens 
struktur och volymvikt.

39 st per helpall
Artikelnummer: 7105
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Yrkesodlare
Vi har ett långt större utbud av yrkesjordar än vad vi visar här. Här hittar du vårt 
basutbud som vi har emballage till, men i säcken nedan till höger hittar du vår säck 
”Exklusivt Recept”. I det emballaget fyller vi med exakt den jord som du önskar.
Kanske har du ett eget recept sedan tidigare, eller vill ”förfina” någon av våra befintli-
ga jordar med extra lera, järn, gödning eller något annat?

Välkommen med dina önskemål!

P-jord - Surfinia 50 liter
Jordblandning för växter som kräver mer näring.
Inblandat 20% strukturtorv och 60kg kisellera. 
Grundgödslad och tillsatt 1,5 kg 3-4 månaders osmo-
cote, 1,5 kg 5-6 månaders Osmocote/per kubik, samt 
organiskt järn.
pH ca 5,0 - 6,0
39 st per helpall
Artikelnummer: 7130

Emmaljunga har nu också agenturen för ICL´s sortiment 
för Osmocote och Universol mm. Kontakta oss för mer 
information och priser, så hjälper vi er gärna!

Osmocote är en kapslad näringskula som genom det 
osmotiska trycket löser ut näring i förhållande till tem-
peratur. En väl beprövat lösning som under många år har 
använts av Emmaljungas yrkesodlare.

Universol är ett vattenlösligt gödselmedel som har myck-
et hög löslighet även i kallare vatten.

Produkterna finns i ett flertal varianter med olika nä-
ringsinnehåll och med olika långtidsverkan, från 3-4 
månader och upp till 8-9 månaders effekt.

Se även www.emmaljungatorvmull.se för mer info.

Jord rätt gjord
Sedan  1972
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Så-jord 50 liter
En finsiktad låghumifierad torv med inblandning av 
riktigt fin sand. Svagt gödslad för sådd och sticklingar. 
Fungerar optimalt i pluggmaskin. Väl beprövad testvin-
nare som vi är både unika med och stolta över.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 7110

Så-jord med Perlite  50 liter
En finsiktad låghumifierad torv med inblandning av 
perlite. Svagt gödslad för sådd och sticklingar.
Fungerar optimalt i pluggmaskin.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 7115

P-jord med grus 50 liter
Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av 
djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av höghu-
mifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. 
(Finns även i en blå 80-liters förpackning)
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 7120

P-jord med grus och lera 50 liter
Fullgödslad låghumifierad (H2-H3) torvblandning av 
djupgrävd blocktorv, med 10% inblandning av hög-
humifierad torv (H5-H6) för en vattenhållande effekt. 
Tillsatt ca 5% kisellera.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 7125
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Gödsel



17

Kogödsel 50 liter
Riktig kogödsel. En blandning av 
50% fast kogödsel, 25% grönkom-
post, och 20% torv för att det ska bli 
en trevlig produkt att hantera i träd-
gården. Tillsatt även 5% hönsgödsel 
för att ersätta det kväve som äts upp 
vid komposteringen.
39 st per helpall
Artikelnummer: 4100

Hönsgödselkompost 50 liter
Har ett högre kväveinnehåll än 
kogödsel, vilket gör den utmärkt 
för gödsling av blomsterrabatter.
39 st per helpall
Artikelnummer: 4200

Toppdress 50 liter
En finmald och siktad torv med 
tillsats av fin sand. Kraftigt gödslad 
med mineral och hönsgödsel, samt 
extra kalk. Kickar igång trötta gräs-
mattor och tillför organiskt material.
pH 6,0 - 7,0
39 st per helpall
Artikelnummer: 4300

Kogödsel 18 liter
Riktig kogödsel. En blandning av 
50% fast kogödsel, 25% grönkom-
post, och 20% torv för att det ska 
bli en trevlig produkt att hantera i 
trädgården. Tillsatt även 5% höns-
gödsel för att ersätta det kväve som 
äts upp vid komposteringen.
51 st per halvpall
Artikelnummer: 4118

Granulerad Hönsgödsel 16 liter
Torkad och granulerad, vilket gör 
den lätt att sprida. Fungerar bra i 
de flesta modeller av spridare. För 
gödsling av gräsmatta och blom-
mande rabatter och buskar.
78 st per helpall
Artikelnummer: 4216
Näringsinnehåll: NPK 4-1,2-2,3
39 st per halvpall
Artikelnummer: 4217

Gräsmattegödsel med järn 10 kg
Långtidsverkande naturlig gödsel 
och tillsatt snabbverkande mineral-
gödsel. En ordentlig giva järnsulfat 
gör att den också är effektiv mot 
mossa.
Näringsinnehåll: NPK 15,5-1-2,2
36 st per halvpall
Artikelnummer: 4460
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Mineralgödsel

Långtidverkande gödning 150 gr
En långtidsverkande gödning som 
yrkesodlarna (och vi) använder i 
våra Exklusiv-produkter. Lagom 
till 60 liter jord. Tillför näring i 
upp till 6 månader.
Näringsinnehåll: NPK 15-8-12
25 st per kartong
Artikelnummer: 6510

Gräsmattegödsel 10 kg
Granulerad mineralgödsel för gräs-
mattan. Lätt att sprida och fungerar 
bra i de flesta spridare.
Näringsinnehåll: NPK 21-3-10 
samt extra tillsatt svavel.
32 st per halvpall
Artikelnummer: 4400

Trädgårdsgödsel 10kg
Granulerad mineralgödsel för 
rabatter, buskar och trädgårdsland 
med mera.
Näringsinnehåll: NPK 11-5-18
plus micronäring.
32 st per halvpall
Artikelnummer: 4450

Osmocottar 1500 st
Dragerad långtidsverkande mine-
ralgödsel. Varje tablett väger 5 gram 
och är lagom till ca 2 liter jord. Till 
krukor över 5 liter räcker halva dosen. 
Tillför näring i upp till 6 månader.
Näringsinnehåll: NPK 14-3,5-9,1
Ca 1500 st per kartong
Artikelnummer: 6551

Långtidsverkande gödning 500 gr
Dragerad långtidsverkande gödsel för 
trädgård, balkong och krukväxter. 
Gödslar dina plantor i 4-5 månader.
Näringsinnehåll: NPK 16-6-12
12 st per kartong
Artikelnummer: 6530
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Succén fortsätter!

Långtidsverkande Gräsmattegödsel Exakt
8 kilo räcker till 250 kvadratmeter i hela 5 månader!
Gödsla EN gång på våren och njut av en vacker matta hela sommaren!
En helt ny typ av gödsel för gräsmattan. Sprids tidigt på våren när gräset börjat växa.
Genom att känna av fukthalt och temperatur doserar den sig själv i Exakt rätt dos. 
Gräset får näring när det behöver det, och blir därigenom så tätt och krafigt att det 
tränger undan mossa och mycket av annan växtlighet man inte önskar i gräsmattan! 
Fungerar bra i de flesta spridare. Kornstorlek 1-2,5 mm.

Näringsinnehåll: NPK 24-2,2-6,6 +Mg 1,2
37 st per halvpall
Artikelnummer: 4600
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Helt nytt recept och koncept från och av Emmaljunga!
Emmaljunga har gjort en storsatsning på den flytande 
näringen. En investering i en ny produktionslinje och 
en tillbyggnad för att kunna utöka lagret har gjorts och 
en helt ny, enhetlig design har tagits fram.
Ny kemi med mättad näringslösning, som är trevligt 
färgkodad, finns i flaskan, och viktiga tillsatser som 
t.ex. extra järn finns exempelvis i Medelhavsnäringen!
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Flytande näring

Tomatnäring 0,5 liter
Förutom till tomat fungerar 
den ypperligt till gurka, melon, 
paprika och chili mm. Fokus på 
kalium främjar knopp och frukt-
sättningen.
Näringsinnehåll: NPK 4-1-7
12 st per kartong
Artikelnummer: 6216

Pelargonnäring 0,5 liter
Blandad för perfekt balans mellan 
tillväxt samt knopp och blomsättning. 
Lämplig även till rosor och klematis.
Näringsinnehåll: NPK 4-1,5-5
12 st per kartong
Artikelnummer: 6212

Medelhavsnäring 0,5 liter
Ett välbalanserat näringstillskott för 
medelhavsväxter. Extra tillsats av järn 
fördjupar bladens gröna färg. 
Näringsinnehåll: NPK 4-1-3
12 st per kartong
Artikelnummer: 6210

Orkidénäring 0,5 liter
Flytande näring balanserad för 
just orkidéer. Lägre kväveinnehåll 
och fokus på kalum för bättre 
knoppsättning och blomning.
12 st per kartong
Näringsinnehåll: NPK 2-1-4
Artikelnummer: 6213

Växtnäring 1 liter
Näringsinnehåll: NPK 5-1-4
12 st per kartong
Artikelnummer: 6100

Växtnäring 2,7 liter
Näringsinnehåll: NPK 5-1-4
6 st per kartong
Artikelnummer: 6151

Växtnäring 1,0 och 2,7 liter
En vidareutvecklad men helt ny produkt från och av Emmaljunga. Med väl 
avvägd balans mellan kväve, fosfor och kalium får den växterna att växa på 
både höjden och bredden!  
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Ekologiskt

Såjord med Perlite KRAV 18 liter
Odla ekologiskt! En extra finsiktad torv med 
tillsats av perlite skapar en luftig jord som ger 
gott om syre till rötterna. Har har gödslats 
varsamt för att fungera optimalt för sådd, stick-
lingar och till kaktus.
pH ca 5,5 - 6,5
51 st per halvpall
Artikelnummer: 1030

Nyhet!
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Plantjord för Ekologisk odling 50 liter
KRAV-godkänd, fullgödslad jord med 
långtidsverkande naturligt gödsel bestå-
ende av hönsgödsel och blodmjöl. Jord-
blandningen består av riven blocktorv 
och 5% grus. Tillsatt även extra järn.
För utomhusbruk.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1750

Ekogödsel minigranulat 1kg
Både snabbt och långtidsverkande 
gödsel som varar i upp till 10 veckor. 
För morot, rödbeta, gurka, melon 
mm. KRAV-märkt.
Skall myllas ner i jorden i samband 
med sådd eller vid plantering.
För utomhusbruk.
Näringsinnehåll: 7-3-8
4 st per kartong
Artikelnummer: 6535

KRAV-märkt Trädgårdsgödsel
Både snabb och långtidsverkan-
de gödsel som varar i upp till 
10 veckor. För morot, rödbeta, 
gurka, melon mm. Skall myllas 
ner i jorden i samband med 
sådd eller vid plantering!
För utomhusbruk.
Innehåll 5kg
Näringsinnehåll: NPK 7-3-8
40 st per halvpall
Artikelnummer: 4470

Flytande ekologisk näring 
Består av hydrolyserade 
proteiner samt vinass. 
Doseras 1,5 till 2,0 ml per 
liter vatten vid kontinu-
erlig användning. KRAV-
märkt. Passar bra till to-
mat, gurka, paprika, chili 
och melon i växthuset.
Innehåll: 500 ml
Näringsinnehåll:
NPK 6-0-2,5
Artikelnummer: 6218

Exclusiv Plantjord för Ekologisk odling
50 liter
En ny KRAV-märkt produkt med ett 
exklusivt långtidsverkande gödsel-
medel. Fullgödslad produkt för ekolo-
gisk odling. Här har vi lyckats ta fram en 
produkt som är ett verkligt lyft jämfört 
med de jordar som hittills gått att tillver-
ka, detta tack vare ny teknik att tillverka 
KRAV-godkända gödselmedel med högre 
fosfor- och kaliuminnehåll än tidigare, 
vilket ger bättre blom- och fruktsättning. 
Ökat kalium och fosforinnehåll bidrar 
även till smakrikare frukt.

Jordblandningen består av torv av yrkes- 
odlarkvalitet, 40 kg lera per kubikmeter, 
samt fint stenmjöl. Stenmjölet har ett högt 
innehåll mineraler, vilket också för-
bättrar smaken på frukt.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per helpall
Artikelnummer: 1690

Vegetabilisk Gödsel
Fullgödselmedel helt baserad 
på vegetabiliska  ingredienser, 
innehåller inga animaliska bi- 
eller restprodukter. Perfekt för 
ekooldare som även vill odla 
veganskt!
Godkänd av KRAV för använd-
ning i växande grönsaksgröda.
Räcker till ca 500 liter jord.
Innehåll: 500 gr
Näringsinnehåll: 6-1,3-3,3
12 st per kartong
Artikelnummer: 6536
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Bark
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Täckbark 50 liter
Bark av grövre struktur (0-40mm) Utmärkt till ogräs-
täckning, gärna tillsammans med under- 
liggande barkduk. Bra även till vintertäckning. Vi re-
kommenderar 50-100mm tjockt lager. Ej för jordförbätt-
ring. Innehåller inga tillsatser.
pH ca 5,0
33 st per helpall
Artikelnummer: 3200

Barkmull 50 liter
Bark av finare struktur (0-20mm) Används framförallt 
som jordförbättring i sandiga eller leriga jordar. Tillför 
samtidig gärna kogödselkompost. 
Innehåller inga tillsatser.
pH ca 5.0
33 st per helpall
Artikelnummer: 3100

Pinjebark 70 liter
Naturligt, vackert och exklusivt att täcka och dekorera 
med. En färsk och naturligt vacker bark med lång livstid. 
Lägg barkduk under, för effektivare ogräsbekämpning. 
Fransk nematodfri bark. Innehåller inga tillsatser. Finns i 
två olika fraktioner.
42 st per helpall
Grov 20-40 mm  Artikelnummer: 3600
Fin 7-15 mm  Artikelnummer: 3610

Kakaoflis 50 liter
Ett naturligt täckmaterial som hjälper till att mota 
bort sniglar. Tillför näring till jorden, och minskar 
avdunstning från jorden. Kan användas såväl i rabatt 
som i kruka utomhus! Vattnas efter utläggning och 
bildar då ett täcke som motverkar avdustning gör att 
den inte blåser bort.
Innehåller inga tillsatser.
42 st per helpall
Artikelnummer: 3090
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Torvmull
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Rhodo- & Naturtorv 50 liter
Naturell torvmull med något grövre struktur. Lämplig 
till jordförbättring eller som substrat till plantering av 
surjordsväxter, t.ex. rhododendron, blåbär, hortensia, 
azalea med flera...
Inga tillsatser.
pH ca 4,0 - 4,5
39 st per pall
Artikelnummer: 2100

Gödslad Torvmull 50 liter
Kalkad och fullgödslad torvmull lämplig för de flesta 
plantor. En något lättare jord då den inte har någon 
tillsats av grus. Passar därför även bra till att jordför-
bättra med i leriga eller sandiga jordar. Bra till plante-
ring av buskar och träd.
pH ca 5,5 - 6,5
39 st per pall
Artikelnummer: 2150

Torvblock naturformat
Djupgrävd torv att dekorera, dela av med eller för att 
bygga mur och avsatser i sluttningar och liknande.
Storlek ca 45x30x20 cm, men kan variera något då de 
krymper olika vid torkning.
Inga tillsatser.
pH ca 4,0 - 4,5
48 st per pall
Artikelnummer: 2600

Torvblock sågat
Djupgrävd torv att dekorera, dela av med eller för att 
bygga mur och avsatser i sluttningar och liknande.
Storlek ca 40x25x17 cm, men kan variera något då de 
krymper olika vid torkning.
Inga tillsatser.
pH ca 4,0 - 4,5
60 st per pall
Artikelnummer: 2650



Tryckpackad Torvmull

Tryckpackad Torvmull 250 liter

Naturell Torvmull.
En helt naturlig produkt utan några tillsatser. Består av djup-
grävd blocktorv. Passar bra vid jordförbättring till leriga eller 
sandiga jordar, samt för plantering av surjordsväxter. 
pH ca 4,0 - 4,5
18 st per helpall
Artikelnummer: 2400

Torvströ 250 liter
Strö till hästar och kor. Har en hög uppsugningseffekt 
och kan återanvändas på åkermark. Består av ytskördad 
torv.
Inga tillsatser.
pH ca 4 - 4,5
18 st per helpall
Artikelnummer: 2500

Råvara.
Emmaljunga skördar mer-
parten av den torv vi behöver 
för vår produktion på våra egna 
mossar. Det gör att vi kan ha full 
kontroll på hela produktionsflö-
det, från skörd till helt färdig, 
förädlad och förpackad produkt.
Vi gillar att jobba nära och till-
sammans med våra kunder, och 
är lyhörda för åsikter och önske-
mål så långt det är möjligt. Hör 
gärna av dig, och välkommen till 
Emmaljunga!



Tryckpackad Gödslad Torvmull 150 liter
Fullgödslad och kalkad torv för plantering av buskar 
och träd mm. Har en mellangrov struktur med tillsatt 
näring för ca 4-5 veckor.
Djupgrävd blocktorv. Humifieringsgrad H2-H4
pH ca 5,5 - 6,5
24 st per helpall
Artikelnummer: 2250

Tryckpackad Naturell Torvmull 150 liter
Lämplig för jordförbättring eller till plantering av 
surjordsväxter.
Humifieringsgrad H2-H4
Inga tillsatser.
pH ca 4,0 - 4,5
24 st per helpall
Artikelnummer: 2200
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Övrigt

Alg&Lav
Årets nyhet hjälper till att hålla undan alg, lav och mossa från det mesta i trädgården! Effektiv på 
de flesta material som t.ex. betong, trä, tegel, plåt, målade ytor och takkpapp. Vid behandling 
dör påväxten direkt vid applicering, det kan dock ta ett år innan hårt sittande lav har sköljts bort 
av väder och vind. Neutraliserar näringsämnen som finns på ytorna och har en långtidsverkande 
effekt! Mer info på www.emmaljungatorvmull.se/algolav
1 liter - 12 st per kartong. Artikelnummer: 6560
5 liter Artikelnummer: 6561

Nyhet!
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Trädgårdskalk 15 kg
För pH höjande effekt. Sprids  
med fördel tidigt på året, gärna 
på snö. Följer sedan sakta med 
snösmältningen ner i jorden.
Inga tillsatser.
48 st per helpall
Artikelnummer: 4500

Lecakulor 8-14 mm
Används för dränering och som dekoration. Inga tillsatser. 

Kornad Kalk 20 kg
Finmald, dammbunden och kor-
nad kalk. Används på samma sätt 
som vanlig trädgårdskalk. Funge-
rar bra i de flesta spridare!
Inga tillsatser.
48 st per helpall
Artikelnummer: 4550

Fiberduk 20 m2
9,6x2.1 meter
För skydd mot frost och 
oväder.
20 st per kartong.
Artikelnummer: 3460

Barkduk
Används under t.ex. täckbark 
eller pinjebark för att hindra 
rotogräs.
Varje rulle rymmer 15 m2
45 st per kartong
Artikelnummer: 3450

Leca 5 liter
120 st per halvpall
Artikelnummer: 5130

Leca 16 liter
35 st per halvpall
Artikelnummer: 5350

Leca 40 liter
30 st per helpall
Artikelnummer: 5400

Marktäckväv 7,5 m2
5x1,5 meter
Hindrar ogräs att tränga 
igenom, men släpper 
igenom syre, vatten och 
näring.
15 st per kartong.
Artikelnummer: 3455
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Bulkvara
Våra jordar eller recept efter önskemål levereras givetvis 
även som bulkvara. Beroende på det specifika receptet 
kan vi lasta upp till 30 kubikmeter per container, med  
tre containrar per leveranstillfälle.

Med våra erfarenheter tillsammans med dina önskemål, 
skapar vi jordar som passar perfekt till just dina odlingar.

Ring oss så hjälps vi åt! 



Storsäck
Samtliga Emmaljungas recept, och recept 
efter eget önskemål går att få levererat i 
storsäck. Säcken har fyra lyftöglor och 
levereras på engångs-sjöpall.

Odlingssäck
För dig som odlar direkt i säck kan vi packa ditt öns-
kade recept i säck utformad för ändamålet.
Den har mått ca 13x27x80 cm. Dräneringshål i bot-
ten körs som standard och sedan kan vi stansa hål för 
plantorna efter önskemål om antal och avstånd.

Vanlig till odling av till exempel jordgubbar, gurka 
och tomat mm. Vanligtvis vid jordgubbsoling stansar 
vi för 8 plantor samt 3 bevattningshål.

64 st per helpall
Artikelnummer: 7180
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Jord rätt gjord
Sedan  1972
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Det är viktigt att tänka på framtiden.

Noggrannhet, långsiktiga lösningar, bra kvalitet och ansvar gör att vi får 
en hållbar framtid. Det leder bland annat till mindre spill och mer för 
pengarna. Vi på Emmaljunga gör varje dag och i varje moment vad vi 
kan för att att morgondagen ska bli lika trevlig som gårdagen. Att se till 
att vår produktion fungerar optimalt är så klart ett led i detta. Det bor-
gar också för den kvalitet som vi vill ha på våra produkter. 

Bilden här är från en torvmosse där vi tidigare skördat torv. Mossen 
är idag förvandlad till ett litet paradis för djurlivet och här kan de leva 
ostört.

Vill du hälsa på oss och se hur vi tillverkar våra produkter är du hjärtligt 
välkommen. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

Välkommen till Emmaljunga!

Sedan  1972



Beställningssedel

Artikelnamn Antal pall Antal styckArtikelnummer

Order mottages tacksamt på order@emmaljungatorvmull.se
Eller så ringer ni på 0451-242 15, det är också trevligt!

Kund:

Beställare:
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Välkommen!Välkommen!

Växel och order: 0451-242 15
Ekonomi: 0451-242 16

order@emmaljungatorvmull.se
www.emmaljungatorvmull.se

Emmaljunga Torvmull AB
PL 2123, Yxenhultvägen
282 68 VITTSJÖ

Säljs och distribueras i Norge av
Emmaljunga Jord & Torv A/S
Tel: (+47) 90 565 657
gro-elisabeth@emmaljunga.as
www.emmaljunga.as


