ETABLERINGSSKÖTSEL AV GRÄSMATTA
Vi tackar för att ni valt oss som leverantör att utföra arbete hos er. Ny gräsmatta har anlagts och för att
ni skall få ett fint gräs att njuta av kommer här skötselinstruktioner för er gräsmatta.

NYETABLERING AV NYSÅDD GRÄSMATTA
Bevattning: För snabbaste etablering av nysått gräs skall du vid torr väderlek vattna lite varje dag tills
gräset grott och börjat växa. Grundregeln är att marken inte får blir torr. Efter ca. en månad kan du minska intervallet mellan bevattningarna (se bevattning för etablerad gräsmatta).
Klippning: När gräset är 6-7 cm långt kan du klippa det första gången med handklippare. Klipp aldrig
mer än 1/3 av grässtråets längd per tillfälle. Om det grott mycket ogräs i jorden kan du klippa något tidigare men då med hög klipphöjd så att bara ogräset kapas av vilket gör att ogräsets tillväxt då hämmas.
Gödsling: Efter första klippningen skall du gödsla enligt tillverkarens rekommendationer. Observera att
gräset är känsligt så se till att du inte bränner det. Du måste därför gödsla vid fuktig väderlek eller vattna
direkt efter gödslingen. Efter ytterligare 5-6 veckor efter första gödslingen skall du gödsla igen.

REDAN ETABLERAD GRÄSMATTA
Bevattning: Vattna sällan och mycket ca. var 10:e dag med 30 mm åt gången. Du kan använda en regnmätare för att hålla koll på hur mycket du har vattnat. Med en regelbunden vattning och gödsling får du
en grön och fin gräsmatta och detta håller också oftast mossan borta från din gräsmatta.
Klippning: Klippning var 4:e dag för bästa resultat och klipp inte gräset för kort, rekommenderad klipphöjd ca. 4 cm. En robotgräsklippare kan rekommenderas då näringen som finns i det klippta gräset återförs
till gräsmattan samt att gräset alltid är ”lagom” långt.
Gödsling: Gödsla regelbundet ca. 4 ggr/år med start i mitten av april månad och den sista gödslingen i
september månad. Vid gödslingen i september skall du använda gödsel med lägre kväveinnehåll för att
förbereda gräsmattan inför vintern. Gödsla i samband med regn eller när du vattnar din gräsmatta så att
gräsrötterna kan tillgodogöra sig den tillförda näringen.

NYETABLERING AV RULLAD GRÄSMATTA
Bevattning: Starta bevattningen omedelbart efter att gräset har rullats ut. Under första två veckorna
skall gräsmattan och jorden hållas fuktig hela tiden. Det är nästan omöjligt att vattna för mycket.
Gräset och jorden får aldrig torka ut! Då du ser att gräset har börjat rota sig och växa så gäller bevattning
som för etablerad gräsmatta dvs. vattna sällan och mycket.
Klippning: Klippning första gången efter ca. 2 veckor. Klipp aldrig mer än 1/3 av grässtråets längd per
tillfälle. Därefter sköter du gräsmattan som en redan etablerad gräsmatta (se sid 1).
Gödsling: Gödsla gräsmattan första gången 1 månad efter att den rullats ut. Det är viktigt att vattna
efter att du gödslat eller att det regnar i samband med gödslingen.

