Pindstrup gør det let
at få grønne fingre
Lækker muld, effektiv gødning
og funktionelt tilbehør til din have

KRUKKER OG POTTER
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JORD ER IKKE BARE JORD…

FORHANDLERE
Du finder Pindstrups produkter hos:

Dyrk selv-bølgen er over os, og rigtig mange oplever,
hvor skønt det er at dyrke sine egne planter, om det er
blomster eller grøntsager, i haven eller på en lille altan.
Forskellige slags planter har brug for forskellige slags
muld og næring. Og derfor har vi så mange typer muld at
vælge imellem – for jord er ikke bare jord…
Det skal være let for dig at få grønne fingre, så når vi
producerer muld til din have, kommer vores viden om
de enkelte planters behov med i poserne, så det bliver
nemmere at få succes med din dyrkning.

Havecentre, planteskoler, Plantorama,
Bauhaus, Bilka, STARK, 10-4, m.fl.
Bemærk, at ikke alle forhandlere har
hele Pindstrups serie af produkter.

Vi har produkter til hele haven, til drivhuset,
terrassen, altanen og til vindueskarmen:
Jordforbedring ������������������������������������������������������������������3
Såning ������������������������������������������������������������������������������������3
Krukker og potter���������������������������������������������������������������4
Blomster og bede���������������������������������������������������������������5
Drivhus og køkkenhave����������������������������������������������������6
Bark og øvrige produkter������������������������������������������������7
Gødning���������������������������������������������������������������������������������8
Havetilbehør��������������������������������������������������������������������� 10

Hvad får du med, når du køber produkter i Pindstrup-serien?
Pindstrup er en 100% dansk, familieejet
virksomhed med base på Djursland.
Alle vores muld-produkter er
produceret og pakket i Danmark.
Produkter i høj kvalitet, som er baseret på viden
og erfaring fra mere end 50 års samarbejde med
professionelle gartnere i Danmark og i udlandet.

Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2 · 8550 Ryomgård · Danmark
Tlf. +45 8974 7489 · pindstrup@pindstrup.dk · www.pindstrup.dk/hobby
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JORD ER IKKE BARE JORD

Sikkerhed for ansvarlig genopretning af naturen
i de områder, hvor der indvindes sphagnum til
muld-produkterne – læs mere på side 12.
Muld-produkter med et indhold på 10-50%
træfibre, som dels giver en rigtig god og
luftig muld, dels reducerer forbruget af
sphagnum. Træfibrene er fremstillet af dansk
træ og uden brug af kemi. Derfor er træfibrene
godkendt til brug i økologisk dyrkning.

JORDFORBEDRING

SÅNING

Jordforbedring handler om at forbedre jorden, dvs. give nyt liv,
struktur og næring til „træt“ jord. Afhængigt af behovet kan du vælge
Gødet eller Ugødet Muld – eller Jordforbedringsmuld til økologisk
dyrkning. Muld til jordforbedring kan bruges overalt i haven fx til
plantning af træer, buske og hække. Til surbundsplanter skal du dog
kun vælge Ugødet Muld. Bland den gerne i forholdet 1:1 med eksisterende havejord.

Når du dyrker dine egne planter fra frø, kan du følge dem helt fra
den spæde start. Frø spirer bedst i en fin og luftig muld, og samtidig
har små planter godt af lidt gødning, men ikke så meget, at de
bliver „svedet af“. Vores Så- og Priklemuld er udviklet til at give
planterne en god start, så de kan vokse sig stærke og klar til at blive
plantet ud. Mulden findes i en konventionel udgave og til økologisk
dyrkning.

Har du kompost, er det en god idé at blande det med Ugødet Muld (1
del kompost til 3 dele muld) for at sænke næringsstofmængden i den
stærke, koncentrerede kompost til et niveau, der er brugbart for de
fleste planter.

Så- og Priklemuld er ideel at bruge sammen med minidrivhuset
Minikap (se side 11), hvor du kan dyrke 60 små planter fra frø eller
stikling.

GØDET MULD, 50 L
UGØDET MULD, 50 L
JORDFORBEDRINGSMULD TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 50 L

SÅ- OG PRIKLEMULD, 8 L OG 20 L
SÅ- OG PRIKLEMULD TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 8 L OG 20 L

JORDFORBEDRING & SÅNING
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KRUKKER OG POTTER
Med smukke planter i krukker og potter er det let at skabe en god stemning – udenfor
på altanen eller terrassen og indenfor i vindueskarmen eller måske et grønt plantehjørne i stuen.
Pottemulden er velegnet til at bruge i potterne inde. Alle planter har godt af at blive
omplantet en gang om året, så jorden får nyt liv, og planterne kan hente ny næring.
Lergranulat og træfibre i mulden sikrer, at mulden holder godt på vandet, som bliver
fordelt i hele potten.
Planteskolemuld og Gartnerens Krukkemuld er gode til krukkerne ude, særligt til
sommerblomster. Planteskolemulden indeholder sand, som giver mere tyngde, så krukken står stabilt. Og Gartnerens Krukkemuld har langtidsvirkende gødningskorn, som
frigives langsomt. Det betyder, at der ikke skal tilsættes gødning i løbet af sæsonen.

GARTNERENS KRUKKEMULD, 50 L

Orkidémulden og Oliven-, Palme- og Citrusmulden er udviklet til de nævnte typer
planter, der har særlige krav – bl.a. en grov struktur, der giver mere luft til planternes
rødder, samt tilpasset gødning.

PLANTESKOLEMULD, 50 L

DE FLESTE TYPER MULD INDEHOLDER
GØDNING TIL 3-4 UGERS DYRKNING. VI
ANBEFALER, AT MAN DEREFTER TILSÆTTER
GØDNING. LÆS MERE PÅ POSEN.

POTTEMULD, 8 L, 20 L OG 50 L

OLIVEN-, PALME- OG CITRUSMULD, 20 L OG 50 L
ORKIDÉMULD, 8 L
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KRUKKER & POTTER

HORTENSIAMULD RØD, 20 L
HORTENSIAMULD BLÅ, 20 L
GARTNERMULD MED LER, 50 L
ROSENMULD, 50 L
SURBUNDSMULD, 50 L
PLÆNEMULD, 50 L

BLOMSTER OG BEDE
Flotte og sunde planter i haven skaber en dejlig stemning. Du får de
bedste resultater med den rigtige muld, der er tilpasset de forskellige
typer planter. Disse typer muld kan bruges til både plantning og
vedligeholdelse i bedene og kan også bruges i krukker.
Gartnermuld med ler er en god all round-muld til blomsterbede.
Indholdet af lergranulat gør, at mulden holder på vandet og modvirker
udtørring.
Roser trives bedst i en kompakt muld og må ikke tørre for meget ud,
så det tager Rosenmulden højde for med god struktur og lergranulat,

der holder på fugtigheden. Hortensiamulden har et højt indhold af
træfibre for at give rødderne godt med luft. Og Surbundsmulden er
til planter, der trives bedst i sur jord, dvs. uden kalk, fx rhododendron,
blåbær og lyng. Alle disse typer muld indeholder en tilpasset gødning,
der matcher de enkelte typer planters behov.
Plænemuld er en fin muld med meget sand og masser af gødning, der
giver en grøn og frodig vækst, så græsplanen er sund og flot. Den kan
bruges både til etablering af en græsplæne og til vedligehold som
„topdressing“.

BLOMSTER & BEDE

5

DRIVHUS OG KØKKENHAVE
At dyrke sine egne grøntsager rammer lige ind i tidsånden,
hvor mange gerne vil vide, hvor maden kommer fra, og
opleve fornøjelsen ved at spise det, man selv har drevet
frem. Flere og flere ønsker samtidig at dyrke økologisk, og
derfor er vores serie til drivhus og køkkenhave godkendt
til økologisk dyrkning; dog fås plantesækken også til
konventionel dyrkning.
En plantesæk er velegnet til at bruge sammen med
selvvandingskassen Maxikap (se side 10), men kan også
bruges alene. Den grove muld sørger for sunde forhold til
planternes rødder gennem hele vækstsæsonen. Krydderurtemulden er perfekt til at dyrke økologiske krydderurter
i potter, krukker og højbede og giver planterne de forhold,
som krydderurter trives bedst med, mens Grøntsags- og
Højbedsmulden er velegnet til økologisk dyrkning i
afgrænsede områder som fx højbede.

PLANTESÆK, 50 L

PLANTESÆK TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 50 L

GRØNTSAGS- OG HØJBEDSMULD TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 50 L

KRYDDERURTEMULD TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 8 L OG 50 L
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DRIVHUS & KØKKENHAVE

BARK OG ØVRIGE PRODUKTER
Du kommer langt med god muld, og et flot lag af bark sætter
prikken over i’et i bede, krukker og potter. Bark holder på jordens
fugtighed om sommeren og beskytter rødderne mod hård frost om
vinteren. I bede kan du lægge en ukrudtsdug, før du spreder barken
ud, så bedet lettere holdes fri for ukrudt.
Perlekalk bruges på græsplænen og i bede, hvor den spredes ud og
bidrager til en bedre balance mellem syre og base i havens jord. Det
trives de fleste planter bedst med – dog skal surbundsplanter vokse
i kalk-fattig jord.
Med Leca-kugler kan du skabe dræn i bunden af krukker, altankasser og højbede og på den måde modvirke overvanding. Leca-kuglerne kan også blandes i muld, så den bliver luftigere, og planternes
rødder får en bedre lufttilførsel.
PERLEKALK, 10 KG OG 20 KG

LECA, 10 L OG 25 L

DÆKBARK, 80 L

Klyner er tørre og faste tørveblokke, som fx kan bruges til at kante
et surbundsbed eller havebassin. Med et naturligt lavt pH-niveau
bidrager de til at sænke pH-niveauet i et bed.

KLYNER, 45 X 35 X 24 CM

PYNTEBARK, 5 L, 20 L OG 70 L

BARK & ØVRIGE PRODUKTER
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ØKOLOGISK SURBUNDSGØDNING, 3 KG OG 10 KG

ØKOLOGISK ROSENGØDNING, 3 KG OG 10 KG

GØDNING
Pindstrup har et bredt udvalg af gødninger – både faste eller flydende, og
til konventionel eller økologisk dyrkning, samt Ø-mærkede gødninger.
Fælles for dem alle er, at de er udviklet til forskellige planters behov og
indeholder de nødvendige næringsstoffer, og dermed giver de planterne
de bedste betingelser for at vokse sig sunde og give et godt udbytte.
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GØDNING

GØDNINGSTABLETTER, 15 TABLETTER I POSE

ØKOLOGISK HAVE- OG GRØNTSAGSGØDNING, 3 KG OG 10 KG

ØKOLOGISK VEGANSK GØDNING, 3 KG

PLÆNEBOOSTER, 12 KG

ORKIDÉGØDNING, 0,5 L
OLIVEN-, PALME- OG CITRUSGØDNING, 0,5 L
BLOMSTERGØDNING, 0,5 L

GRØNTSAGSGØDNING, 2,5 L
GRØNTSAGSGØDNING TIL ØKOLOGISK DYRKNING, 2,5 L
ØKOLOGISK NÆRING, 2,5 L

GØDNING
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HAVETILBEHØR
Med funktionelt havetilbehør bliver det let at få grønne fingre og at få en flot og fleksibel have.
Minikap mini-drivhuset er nemt at bruge og sikrer god spiring af dine frø og bedre etablering af småplanterne.
En vandingsdug trækker vand op til mulden og planterne, så de får den rette mængde fugtighed. Brug Minikap
sammen med Så- og Priklemuld (se side 3), så giver du de små planter den bedste start.
Maxikap selvvandingskassen bruges sammen med en plantesæk (se side 6) og sørger for, at mulden og
planterne er forsynet med vand i op til 1-2 uger og dermed kan passe sig selv, fx hvis du er ude at rejse. Du kan
bruge Maxikap og plantesækken både på terrassen og i drivhuset. Maxiflex-kassen fungerer som en skjuler
til Maxikap’en. Desuden kan du lægge en pyntemåtte over plantesækken, som beskytter mod opvarmning og
fordampning fra plantesækken.
Du kan bygge dine egne højbede med højbedsrammer – en fleksibel måde at skabe et eller flere bede til at
dyrke på et afgrænset område. Og med selvvandingskasserne Uno, Duo og Trio kan du skabe flotte hjørner
eller rum på terrassen, hvor kasserne kan pynte – fyldt med fx sommerblomster eller friske krydderurter.

MAXIKAP SELVVANDINGSKASSE, HVID OG GRÅ
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HAVETILBEHØR

MAXIFLEX-KASSE, MED OG UDEN HJUL, SORT OG NATUR

MINIKAP MINI-DRIVHUS

HØJBEDSRAMMER, 60 X 80 CM OG 80 X 120 CM, SORT OG NATUR

PYNTEMÅTTE, 50 X 90 CM

SELVVANDINGSKASSE, UNO, DUO OG TRIO, ANTRACIT OG TAUPE

FORHANDLERE
Du finder Pindstrups produkter hos: Havecentre, planteskoler, Plantorama, Bauhaus, Bilka, STARK, 10-4, m.fl.
Bemærk, at ikke alle forhandlere har hele Pindstrups serie af produkter.

HAVETILBEHØR
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SÅDAN ARBEJDER PINDSTRUP MED
ANSVARLIG GENOPRETNING AF NATUREN

„Fordi vi gerne vil efterlade
naturen i så god stand som muligt“
Claus og mosen

Hvad gør man rent praktisk?

Claus Jensen har været ansat hos Pindstrup i mere end 35 år. Han
har boet ved Lille Vildmose i hele sit liv og kender området ud og
ind – mosen og dens dyreliv, fugleliv og planter. Bortset fra en periode
på tre måneder, hvor han troede, at han skulle være mejerist, har han
arbejdet i og omkring mosen altid. Claus er i dag ansvarlig for genopretningen af de moser, Pindstrup har indvundet sphagnum i.

– Formålet med at genoprette er at få sphagnumplanten til at vokse
og brede sig i mosen igen. Vi er med i forskellige projekter, fx sammen
med Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen, og det har vi været i
over 10 år. Det er virkelig spændende.

Hvorfor arbejder Pindstrup
med naturgenopretning?
– Det gør vi, fordi vi gerne vil efterlade naturen i så god stand som
muligt, når vores produktion i et område er færdig. Vi synes også, at
mosen er smuk, og vi vil helst se områderne blive til naturlig mose
igen. Derfor er vi engageret i at genoprette de områder, vi ikke længere arbejder i, så vi kan aflevere dem i en bedre naturmæssig stand. Og
det er fantastisk at se den forvandling, der sker. Man kan virkelig se
resultaterne.
Det har været en proces for os hos Pindstrup. Går vi 20 år tilbage, så
interesserede vi os mest for tørven og at få den høstet. Det var kun
nogle få af os, der vidste, hvordan den friske sphagnumplante ser ud.
Men i dag – da ved vi alle sammen i Pindstrup, hvordan den ser ud, og
at den er betingelsen for, at ny mose vokser frem.

Når Pindstrup høster sphagnum, også kaldet tørv,
foregår det kun på områder, som har været drænet i
mange årtier. De blev typisk drænet, for at man i tidligere tider kunne grave tørv til brændsel. Pindstrups
aktiviteter foregår altid på basis af miljøgodkendelser
og tilladelser fra myndighederne.
For at sikre den bedste, naturmæssige genopretning
har Pindstrup taget initiativ til, at områderne tilbagelægges til natur, ikke til landbrug, sådan som det var
almindelig praksis førhen.

Ved at prøve os frem har vi fundet den metode, der virker bedst, så
sphagnumplanten får de bedste vilkår og lige så stille tager over. Det
er helt afgørende, at vi regulerer vandstanden præcist, så det er lige
tilpas for planten, ikke for meget og ikke for lidt.
Vi har også arbejdet med at pode et område med sphagnum, så vi
ligesom hjælper væksten i gang. Vi henter frisk sphagnum i ét område,
og så spreder vi det ud i et andet ved at bruge en grønthøster. Det
giver rigtig fine resultater.

Hvad kan Pindstrup særligt bidrage med
for at genoprette naturen?
– Vi har jo været her altid, vi kender mosen. Vi ved alt om at passe
på områderne og om at færdes her. Vi har den viden og de maskiner,
der skal til for at arbejde her. Vi ved, hvad der virker, og hvad der ikke
virker. Så det er de praktiske ting og erfaringen, vi kan bidrage med.
De ting, man ikke kan regne sig frem til bag ved et skrivebord.

