Färdig gräsmatta

Så lyckas du med
din gräsmatta
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Alla längtar vi efter en grön och härlig gräsmatta att leka och umgås på.
Det snabbaste och enklaste sättet att förverkliga denna dröm är att
anlägga en färdig gräsmatta. Trädgården blir grön på en dag!
Om Ni väljer färdig gräsmatta vill vi hjälpa Er med några tips & råd så
gräset alltid är grönast på Er sida!
Ge gräset en bra jord att växa i.
En gräsmatta kan växa på de flesta jordar. Men vill du ge
gräsmattan den bästa förutsättningen och kunna använda
den i alla väder bör hänsyn tas till jordkvalitén.
En gräsmatta som växer på tung/styv jord kan få problem
eftersom vattnet då har svårt att sjunka efter regn. Blanda då
in sand för att öka genomsläppligheten. Har du däremot
sandjord är det torvmull som bör blandas in för att hålla kvar
näring och vatten till gräsmattan.
Lägg på ett lager av 5-10 cm sand / torvmull på ytan.
Grundgödsla alltid med NPK 11-5-18 eller liknande för att
säkra en god etablering. 10-15 kg/100 m² är ett bra riktvärde.
När gödning och eventuell sand/torvmull är på plats skall allt
blandas väl. Använd en jordfräs och bearbeta till 15 cm djup.
Planera underlaget.
För att slippa framtida sättningar gäller det att planera
underlaget väl. Välta gärna med en gallervält, en rejäl
vattning kan också bidra till att jorden sätter sig och blir
stabil. Gräsmattan är ca 2 cm tjock, tänk på detta vid
kantstenar och gångar.
Lägg ut gräsmattan.
Se till att underlaget är fuktigt innan gräsmattan läggs.
Det kan vara lämpligt att bevattna dagen före läggning.
Är jorden lerhaltig skall den inte vara för blöt vid
läggningen eftersom den då riskerar att packas.
Börja rulla ut gräset längs en rak kant. Kratta jorden lätt
för att få bort fotspår och ge bättre jordkontakt för
rötterna. Lägg gräset i tegelstensförband så inte
tvärskarvarna kommer mitt för varandra. Var noga med
skarvarna, tryck till och gör dem så täta som möjligt.
Skär gräset med en kniv eller en spade.
Välta gräsmattan omedelbart och vattna den rikligt!
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Viktigt.
Färdig gräsmatta är en färskvara och skall läggas så fort
som möjligt efter leverans/avhämtning. Rullarna får ej
vattnas på pallen eller övertäckas. Placeras rullarna
svalt i skugga ökar hållbarheten något.
Vattna.
Gräsmattan skall hållas fuktig de första 2-3 veckorna så
den etablera sig väl. Den skall genomvattnas men ej
dränkas. Lyft försiktigt på ett hörn och kontrollera så
vattnet tränger ner i underlaget. Gräsmattan bör ej
belastas hårt under etableringsfasen.

Klipp.
När gräset är 6-7 cm skall det klippas första gången.
Klipp därefter ner gräsmattan successivt till en klipphöjd
på 3-4 cm. En tumregel är att aldrig klippa av mer än 1/3
av stråets längd per klippning. Under torrperioder kan
klipphöjden ökas för att skona gräset.

Gödsla.
3-4 veckor efter läggning skall gräsmattan gödslas.
Använd gödselmedel NPK 21-3-9 eller liknande.
Sprid ut 2,5-3 kg/100 m².

Sköt gräsmattan väl.
När nu gräsmattan är etablerad så behöver den fortsatt
skötsel och omsorg.
Klipp den regelbundet, ju oftare gräsmattan klipps desto
tätare blir den. Samlas klippet upp minskar risken för
skador. Vattna vid behov, en etablerad gräsmatta vill ha
en rejäl rotblöta då och då när det är torrt, inte
småskvättar varje dag.
Gödsla under hela växtsäsongen använd t.ex. gödsel
NPK 21-3-9, sprid 2,5-3,5 kg/100m² 2-3 ggr/år.
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Så odlar vi gräsmattan.
Marken gödslas och planeras noggrant för att ge
en stabil och bra grogrund för den kommande
gräsmattan. Därefter sås gräsfröblandningen
som består av 70% ängsgröe och 30% rödsvingel.
Endast de bästa sorterna används för att få en
gräsmatta av bästa kvalité.
Gräsmattan odlas under noggrann kontroll. Den
vattnas och gödslas vid behov och klipps 3 ggr i
veckan under växtsäsongen för att bli tät och
frodig.
Efter 1½-2 år har gräsmattan vuxit sig tät och det
är dags för skörd. Gräsmattan skärs upp, rullas
ihop och läggs på pall med en specialmaskin.
Varje rulle innehåller 250 x 40 cm gräs vilket
motsvarar 1m². Grässvålen är ca 2 cm tjock. En
rulle väger 15-20 kg och är ca 25 cm i diameter.
Beställning.

Rullarna staplas på pallar som är 1,2 x 1,2 meter,
Beställ Ert gräs i god tid så Ni kan få det levererat den dag
pånien pall ryms upp till 75m² gräsmatta.
önskar. Gräset måste beställas några dagar före leverans.
Eftersom gräsmatta är en färskvara har vi aldrig skördat gräs
i lager.
Mindre kvantiteter kan efter beställning avhämtas med
personbil / släp. Vid större kvantiteter lämnar vi gärna offert
på transport till läggningsplatsen.

Välkommen att kontakta oss
Vi har över 10-års erfarenhet av färdig gräsmatta
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