M&CO Reklambyrå - Halmstad

Gräsmattan

anläggning och skötsel
Grovplanering av underlaget
Vid nyanläggning av gräsmatta kan underlaget variera från sandig till mycket lerig jord.
Lerig jord fräser man ner 3 cm sand och 3 cm barkmull. Sandig jord behöver bara 3 cm
barkmull. Jämna till underlaget och undvik om möjligt tunga maskiner, som förstör jordens
struktur även djupt ner. Tänk på att ytan ska vara högst vid huset så att vattnet rinner
undan. Lågt liggande ytor kan behöva dräneras.

Såytan, sådd och vältning
Underlaget luckras upp så att ny och gammal jord får bra kontakt. Lägg på ett lager
anläggningsjord, 5-10 cm brukar vara lagom beroende på hur slätt underlaget är. Välta
(tryck till jorden) noga före sådden och fyll på mer jord i ev. svackor. När ytan är jämn
luckras den försiktigt före sådd. Så sedan i två omgångar, korsvis mot varandra. Välta ytan
igen och vattna noga, helst flera gånger om dagen. För att bättre bevara fukt och värme
kan små ytor täckas med genomskinlig plast. För att gräset skall få ett så bra rotsystem
som möjligt bör du inte klippa det förrän det är 6-7 cm högt. Färdigt gräs kräver samma
förarbete.

Kalkning, gödsling och bevattning
Kalka kan du göra när som helst på året, men det är lämpligast vid fuktig väderlek. Ju finare
struktur kalken har desto snabbare och bättre verkar den i jorden. Använd därför helst
kalkmjöl eller granulerad kalk. 5-10 kg/100 m2 varje år är en lämplig giva. Gräs behöver
också jämn tillförsel av näring, gödsla därför gräset 2-3 gånger per år. En lämplig giva är
3 kg NPK/100 m2 tre gånger per år eller naturgödsel enligt rekommendation på förpackningen. Gödslingen gynnar gräset i konkurrens mot ogräs och mossa. Gödsla helst vid
fuktig väderlek för att undvika ”brännskador”. Riklig bevattning, 15-20 mm, vid få tillfällen
är bäst för gräset. Använd regnmätare eller gräv 15 cm djupt och kontrollera att vattnet
gått ner.

Skötsel och vinterförberedelser
Räfsa gräsmattan tidigt på våren för att få bort dött gräs. Luckra upp områden som ska
bättringssås. Klipp gräsmattan med jämna mellanrum, men inte mer än 1/3 av höjden
varje gång. Släpp upp gräset lite längre vid torra perioder för att bevara fukten bättre.
Mossa bekämpas med järnsulfat. För att motverka vinterskador på gräsmattan bör du
inte gödsla senare än augusti. Inför vintern klipps gräset 3-4 cm högt och räfsas noga.
En ”ren” gräsmatta klarar övervintring och svampangrepp bättre.
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