För nästa generations
fotbollsspelare!

Fotbollsplanen
2022

Välkommen till
nya katalogen

Fotbollsplanen
2022

Välkommen till en efterlängtad fotbollskatalog från Skånefrö. Vi vill med denna
uppmärksamma fotbollsplanerna runt om
i landet och visa vår focus på klimatsmarta
lösningar med lång spelarsäsong på naturgräs.
Inför säsongen har vi också förstärkt vårt
säljteam och välkomnar Niclas Ströbeck,
tidigare planskötare på Olympia i Helsingborg till Skånefrö-gänget.
Inför våren presenterar vi två nya slitstarka gräsfröblandningar: US Arena CS, där CS i titeln står för coated seed.
En nygammal produkt som nu kommit ännu längre i sin
produktutveckling och US Arena Speed CS en ny
blandning som bygger på vidareutveckling av tidigare
befintliga US-blandningar.
Vad det gäller coating av frö har Skånefrö tillgång till
Europas ledande expertis, vilket bäddar för absolut bästa
resultatet anpassat till din fotbollsplan.
Vid nyetablering av planer kan vi även erbjuda alternativet färdig gräsmatta. Där vill vi gärna vara en del i den
gemensamma planeringen från markbädd till gräs för ett
optimalt resultat. Kontakta oss för offert.
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För att allt skall bli perfekt krävs också det viktiga hjälpmedlet jordanalyser. Vi hjälper gärna dig med tips, råd
och utvärdering i samband med att din analys återvänder till dig från Eurofins.
Växtnäring, även gräsplaner måste ha mat. Vi erbjuder
det mesta i näringsväg för en optimal fotbollsplan.
Fler och fler resultat från olika delar av Fotbollssverige
visar att vår egenproducerade jordförbättrare, Biokol,
passar utmärkt att applicera i samband med nyetablering eller vid djupluftning av fotbollsplanen.
Genomgående resultat visar att det blir en betydligt livskraftigare och slitstarkare gräsyta med hjälp av Biokol.
Avslutningsvis vill vi också nämna vår uppskattade
Groundsman utbildning. Anpassad för dig som vill
tillhöra den allra översta eliten av fotbollsplaner i
Sverige. Utbildningen är ett sambarbete mellan
Skånefrö AB, Skånes Fotbollsförbund, Smålands
Fotbollsförbund och leverantörerna Indigrow AB,
Golf & Trädgård AB och Trafik & Fritid AB.
Lycka till med fotbollsåret 2022!
Claes-Göran Henriksson
Försäljningschef

Innehåll
Arter

Gräsmattefröblandningar

4
6

Växtnäring

BioKol i
markbädden

15
24

Färdig gräsmatta
Analys
Dress-/Uppbyggnad

12
13
29

Utbildning
Maskiner
Planskötsel

32
30
35

i samarbete med
ind i g ro w
growth through innovation

Försäljning . Tips . Rådgivning
www.skanefro.se / tel. grönyta: 0414-41 25 20 / mail: gras@skanefro.se

Jörgen Nilsson

Niclas Ströbeck

Anette Andersson Pålsson

Fotboll, anläggare
och kommuner
Rikstäckande

Fotboll, anläggare
och kommuner
Rikstäckande

Support/Adm.grönytor
E-handel/hemsida

tel. 0414-41 25 21
mob. 0705-16 14 09
jorgen.nilsson@skanefro.se

tel. 0414-41 25 17
mob. 0720-92 27 70
niclas.strobeck@skanefro.se

tel. 0414-41 25 23
mob. 0722-46 42 00
gras@skanefro.se

Skånefrö AB
272 93 TOMMARP

3

Ansvarig utgivare:

Claes-Göran Henriksson
Försäljningschef
0414-41 25 02 & 0706-82 25 02
cgh@skanefro.se

Art
Rödsvingel

Festuca rubra

Ett av våra mest värdefulla gräs som tolererar sol, värme, kyla och
torka. Trivs i hela Sverige och delas in i undergrupperna. Tättuvad,
korta utlöpare och långa utlöpare.
Rödsvingel utan utlöpare har ett tuvbildande växtsätt med många
skott och ett djupgående rotsystem. Skotttäthet på 778 skott/dm2
har uppmätts.
Rödsvingel med utlöpare har bra läkningsförmåga.
Bladbredd ca 0,5-3 mm och etableringstid ca 14 dagar.
Utsädesmängd
1 miljon frö/kg 2 kg/100 m2 vid sådd i renbestånd

Ängsgröe

Poa pratensis

Är gräset med stort G och används i alla typer av mattor. Arten har
de bästa slitageegenskaperna i kombination med utomordentligt
bra övervintring och sjukdomstolerans. Genom sitt växtsätt med
underjordiska utlöpare (Rhizomer) ger ängsgröe oöverträffade
möjligheter att läka skador och lagra näring under torra villkor.
Bladbredd ca 2-5 mm och etablering ca 21 dagar.
Utsädesmängd
3 miljoner frö/kg 1,5 kg/100 m2 vid sådd i renbestånd

Eng.rajgräs

Lolium perenne

Har den absolut snabbaste etableringen av alla arter. Detta är till
glädje i flera sammanhang då man favoriserar ett snabbt bestånd,
såsom vid hjälpsådd av bollplaner. Rajgräset är mycket slitstarkt.
Bollplaner med mycket rajgräs kan klippas ner till 25 mm.
Bladbredd ca 2-5 mm och etableringstid ca 7-10 dagar.
Utsädesmängd
600 000 frö/kg 4 kg/100 m2 vid sådd i renbestånd
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ljus medelgrön

medelgrön

Krypven

Brunven

breda, platta, sträva

breda, platta, sträva

breda, platta, sträva

finbladig bredare än
ängsgröe

ljus medelgrön

Rödven

smala, medel

Kärrgröe
medelgrön
		

medelgrön svag glans

Eng.rajgräs

finbladig, smala, medel

finbladig bredare än
ängsgröe

medel/mörkgrön

Ängsgröe

styva, tunna

Vitgröe
ljusgrön
		

mörkgrön

Hårdsvingel

styva, tunna

finbladig bredare än
ängsgröe

mörkgrön

Fårsvingel

nästan nålliknande

Trampgröe
medel mörkgrön
		

medelgrön

Rödsvingel

Art
Färg
Blad
			

Egenskaper

21

21

21

21

28

28

7-10

20-25

14

14

14

Dagar
etabl.

medel

medel

hög

medel

medel

medel

hög

hög/medel

låg

låg

medel

Slitstyrka

låg

låg

medel

låg

låg

låg

medel

medel

hög

hög

hög

Torktolerans

hög

låg

medel

medel

medel

medel

låg

hög

låg

låg

låg

Näringsbehov

hög

låg

hög

hög

hög

hög

hög

hög

låg

låg

hög

Läkningsförmåga

medel

låg

medel

medel

medel

medel

låg

hög

medel

medel

medel

Övervintring

”Vår målsättning är att ge den svenska
marknaden det bästa sortmaterialet av gräsfrö!”

Nyheter 2022!

US Arena CS
Nyhet!
Unik fotbollsblandning
med ängsgröe coatad med CS
för ökad groningshastighet.

US Arena Speed CS
Nyhet!
Rajgräsblandning för tillväxt
vid låga marktemperaturer och
förlängd spelsäsong.
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Ta din plan till en ny nivå!
Nyhet! US Arena CS

Eng.rajgräs
med utlöpare

Gräsfröblandning förstärkt med ängsgröe. Innehåller både sorter med
utlöpare och tetraploida.
Ängsgröen coatas (behandlas) med CS Speed som ökar dess groningshastighet vilken annars är långsam vid etablering. Coatningen gör att
blandningen ökar sin rotutveckling med underjordiska utlöpare (Rhizomer)
som bidrar till att gräsytan klarar extremt högt slitage. Stark motståndskraft
mot svampsjukdomar.

30%

40%

Ängsgröe
coated
med CS

30%
Eng.rajgräs
tetraploid

Rekommenderas till alla typer av bollytor samt till hjälpsådd.
Sådd/förpackning 3 kg/100 m2

20 kg säck

CS = Coated Seed

Nyhet! US Arena Speed CS
För de professionella gräsmattorna, särskilt under den kallare delen av
året. Med en tillväxt även vid låga temperaturer (från jordtemp. +50C).
Eng.rajgräs coatas (behandlas) med CS Speed som ökar groningshastigheten. Gräset förblir grönare längre in på hösten och startar tidigt sin tillväxt
på våren när andra gräsmattor fortfarande har sin vintervila. Spelsäsongen
kan alltså förlängas avsevärt med denna blandning och gräsmattan har
en bättre förmåga att klara vintern med sin goda vinterhärdighet.
Sådd/förpackning 3 kg/100 m2

20 kg säck

CS = Coated Seed
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Eng.rajgräs
tetraploid

15%
Eng.
rajgräs
diploid
coated
med CS

70%

15%

Eng.
rajgräs
med
utlöpare
coated
med CS

US 100
Med både tetraploida sorter och sorter med utlöpare. Bildar en snabbväxande och extremt slitagetålig grönyta för en plan i absoluta toppskiktet
för fotbollsarenor.

Eng.rajgräs
med
utlöpare

Eng.rajgräs
diploid

35%

40%

Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd och nysådd.
Sådd/förpackning

3 kg/100 m2

25%

20 kg/säck

Eng.rajgräs
tetraploid

US 46

Eng.rajgräs
tetraploid

Innehåller eng.rajgräs tetraploida sorter och sorter med utlöpare. Dessutom
förstärkt med ängsgröe. Ger en extremt slitagetolerant matta och ett unikt
rotsystem. Har en mycket tidig vårstart.
Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd och nysådd.
Sådd/förpackning

3 kg/100 m2

20 kg/säck

10%
Ängsgröe

40%

30%
20%

Eng.rajgräs
diploid

100 Ängsgröe
Gräsfröblandning med de absolut högsta slitageegenskaperna. En lågväxande
gräsfröblandning som också klarar låga klipphöjder, vilket minskar antalet
klippningar.

100%

Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd och nysådd.
Sådd/förpackning

2-2,5 kg/100 m2 20 kg/säck
Ängsgröe

OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.
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Eng.rajgräs
med utlöpare

Euro 100

Eng.rajgräs
Diploid

Blandning med hög slitagestyrka och snabb etablering. Består av noga
utvalda sorters eng.rajgräs för att ge bästa resultat.
Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd och renovering.
Sådd/förpackning

3 kg/100 m2

20 kg/säck

Euroboll

Eng.rajgräs
Diploid

Ängsgröe

Blandning med mycket snabb etablering och inslag av ängsgröe som
ger en långsiktig förstärkning av gräsytan.
Används till alla typer av bollytor samt för hjälpsådd och renovering.
Sådd/förpackning

45%
55%

Eng.rajgräs
Tetraploid

2,5-3 kg/100 m2 20 kg/säck

20%
40%
40%
Eng.rajgräs
Tetraploid
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Eurosport

Rödsvingel
korta utlöpare

Specialkomponerad gräsfröblandning som ger en tät gräsyta.
Används till alla typer av bollytor som utsätts för mycket slitage
samt för hjälpsådd och renovering. Mycket bra vinterhärdighet.
Sådd/förpackning

20%

80%

2-2,5 kg/100 m2 5 kg och 20 kg/säck

Ängsgröe

Tee RER
Gräsfröblandning som innehåller eng.rajgräs med utlöpare och tetraploida sorter för en förstärkt gräsyta tillsammans med rödsvingel.
Snabbetablerad och slitstark.
Används till hjälpsådd.
Sådd/förpackning

2-3 kg/100 m2

Rödsvingel
tätvuxen

Eng.rajgräs
utlöpare

20%

Eng.
rajgräs
tetraploid

30%

20%
20%

20 kg/säck

10%

Eng.rajgräs
diploid

Tee 253
Blandning med starka, lågväxande och täta sorter. Ger en snabbetablerad och slitstark gräsyta.
Används till nysådd och hjälpsådd.
Sådd/förpackning

2-3 kg/100 m2

20%
Ängsgröe

20 kg/säck

50%

Rödsvingel
korta
utlöpare

Rödsvingel
tättuvad

20%
10%

Eng.
rajgräs
tetraploid

Eng.rajgräs
med utlöpare
OBS! För samtliga blandningar gäller reservation av sammansättning beroende på frötillgång.
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Coated Seed

Ett näringsskal - mycket effektivt
och intelligent.

Fördelar med coated seed

Classic Coated Seed är frö belagda med vitala och groningsfrämjande av ämnen som består av bl a calciumkarbonat (för att reglera pH-värden), talk samt makrooch mikronäringsämnen. Du ser enkelt skillnad på coatade frö och konventionella obelagda frö. Fördelar med
coatade frö gäller både enskilda frö och i fröblandningar
oavsett om de sås manuellt eller maskinellt.

• Snabbare uppkomst, bättre jordkontakt.
• Optimal tillförsel av näringsämnen till plantan,
god utveckling för unga plantor.
• Skyddande skickt tills optimal fuktnivå i fröet
uppnåtts.
• Enkelt vid sådd, jämn fördelning av frön och
utsädet ligger kvar. (Förs inte bort av vinden).
• Ofarligt för fåglar och gnagare.
• Främjar plantans hälsa och ger unga plantor
förstärkt motståndskraft.
• Ökat näringsupptag med humussyror (för säker
groning).

Frö + humussyra
+
växtförstärkare

3. Pulverformiga
mineraler

4. Humussyra

2. 1:a näringsskiktet

5. 2:a näringsskiktet

1. Yttre skydd

6. Inre skydd
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Färdig gräsmatta

Är det optimala sättet att snabbt få en färdig gräsyta. Dock är underarbetet
här är lika viktigt som vid nysådd. Ytorna måste vara jämna och stabila så
att man kan gå på dem utan att lämna djupa fotavtryck.
Ett bra underarbete ger snyggt gräsresultat!
Färdig gräsmatta passar till alla typer av grönyta ex. fotbollsanläggningar, golfbanor, bostadsområden, parker, villaträdgårdar,
fritid- och idrottsanläggningar.
Vår färdiga gräsmatta är sådd med en blandning bestående av
rödsvingel och ängsgröe. Detta ger gräsmattan mycket goda slitageegenskaper och tålighet för låga klipphöjder ända ner till 25 mm.
Den färdiga gräsmattan levereras i olika storlekar för att optimera
behoven och därmed kunna lägga mattan på det effektivaste sättet.

Från våra två olingar levererar vi följande färdig gräsmatta:
2

40 cm bred rulle  = 1 m
50 m2 per pall. Ca 2 cm tjock. Vikt ca 1250 kg/pall.
2

60 cm bred rulle = 1 m
60 m2 per pall. Ca 2 cm tjock. Vikt ca 1500 kg/pall.
Storrulle - bredd 60 cm och 120 cm
Vid behov/önskemål finns färdig gräsmatta i storrulle.
OBS! Färdig gräsmatta är en färskvara och måste rullas ut direkt
efter leverans!

12

Rödsvingel
korta utlöpare

Rödsvingel
långa utlöpare

10%
Rödsvingel 10%
tättuvad

10%
70%

Ängsgröe

Analyser

Behovet av växtnäring varierar med jordart, användning och
skötsel, grässammansättning och de standardkrav som man
har på sin fotbollsplan..
För att veta jordens näringsstatus, spara kostnader och kunna
nå ett optimalt driftresultat rekommenderar vi att man tar
jordprov s k ”AL-analys” (Grönyta mini) 1 ggr/år, lämpligen efter
höstsäsongens slut.
Analys / Jordprov
Analysförfarandet går till så att du tar jordprover
diagonalt över planen, ca 10-15 delprover på
ca 5-10 cm djup. Lägg proverna i påsen du
beställt från Eurofins i Kristianstad.
Kontakt Eurofins
Telefon 010-490 84 10
e-mail agro@eurofins.se
OBS! det är viktigt att anvisningarna på baksidan av
följesedeln följs för att få ett rättvisande resultat
Efter gjord analys upprättar vi tillsammans ett gödselschema.

Analyspaket
Grönyta Grund
Grundlig analys för grönytor, rabatter, busk- och trädplanteringar. Vid uppbyggnad eller befintlig
anläggning. (Jordart, mullhalt, pH, ledningstal, ammoniumkväve (NH4-N), nitratkväve (NO3-N), P-AL,
K-AL, Mg-AL, Ca-AL, Cu-CAT, Mn-CAT, Fe-CAT, Zn-CAT, katjonutbyteskapacitet, basmättnad alternativt
karbonatöverskott. Presenteras med grafikbaserad utvärdering.
Grönyta Mini
Årlig minianalys, sen höst till tidig vår. Frö till grönytor t ex park eller idrottsplats. (pH, P-AL, K-AL, Mg-AL,
Ca-AL). Presenteras med grafikbaserad utvärdering.
Jordstatus
Grönyta Sommar har utgått och ersatts med JordStatus. Denna analys extraheras genom kalciumklorid,
vilket har ett större analysunderlag och erbjuder bättre rekommendationer. Resultatapporten inkluderar
beräknade av Spurwayvärden. Beställs med separat följesedel.
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Utvärdering av jordprover (AL)
Prover för AL-analys tas höst-/vår och analysresultaten kommer
att ligga till grund för kommande års gödsling. Analysen är
aktuell i ca 1-2 års tid och beskriver lättlöslig näring och visst
”näringsförråd” i markbädden.

Riktvärden

Sandjord (mg/100 g jord)

P - AL		
K - AL		
Mg - AL		
Ca - AL		

Klass

4-8
8-16
>5
>50 (på leriga jordar bör Ca-AL vara >100

Klass III
Klass III

Riktvärden för underhållsgödsling av en etablerad gräsyta:
Slitage
Kvävegiva	   Fosfor, P.mg/100 g jord	                 Kalium, K. mg/100 g jord
xx?		  <2
2,1-4
4,1-16	       <4
4,1-8
8,1-16	    <16
Extensiv
Intensiv

1,5-2,0
2,5-3,5

0,30
0,40

0,20
0,30

0,15
0,20

1,75-2,25
3,0-4,0

1,25-1,75
2,0-2,5

0,75-1,25
1,5-2,0

0,25-0,75
1,0-1,5

För att undvika för kraftiga tillväxttoppar tillförs gödsel vid flera tillfällen under säsongen. Det finns flera olika
typer av gödselmedel att välja mellan så som konventionella, långsamtverkande och långtidsverkande.
En kombination av dessa tre typer i gödselschemat leder oftast till ett mycket bra resultat.

Pågående
diskussion om
provtagning
på Ystad IP.
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Växtnäring
Premium, är vår absolut bästa växtnäring till fotbollsplaner
Långsamtverkande näring över hela säsongen. Innehåller metylenurea som förhindrar
profilens urlakning av kväve. Mycket uppskattade med mycket goda resultat genom åren!

Premium Elit 22-3-16
Långsamverkande fullgödning för fotbollsplaner
som fungerar hela växtsäsongen samt förhindrar
kraftiga tillväxttoppar. Innehåller 15% metylenurea
som förhindrar kväveurlakning i profilen.
Storlek/förpackning

Magnesium

0,5%

Kalium

Ammonium N

15%
3%
Fosfor

Premium Sport 23-3-6

Storlek/förpackning

2% 5%

16%

Garnulat, ca 3 mm
20 kg/säck

Långsamverkande gödning för fotbollsplaner som
fungerar under hela säsongen och förhindrar kraftiga
tillväxttoppar. Innehåller 8% metylenurea som förhindrar kväveurlakning i profilen.

Nitrat N

Metylenurea N

Magnesium
Svavel

8%
Kalium

12%

6%
3%

Garnulat, ca 3 mm
20 kg/säck

0,5% Nitrat N
3%
Ammonium N

8%

Fosfor
Metylenurea N

Premium Höst 10-3-23
Perfekt höstgödning med låg andel kväve som
minskar risken för sjukdomar.
Innehåller 23% kalium vilket hjälper plantorna
att förbereda sig inför vintern och öka gräsets
motståndskraft mot sjukdomar.
Storlek/förpackning

Garnulat, ca 3mm
20kg/säck

15

Ammonium N

10%
Kalium

23%

3%

Fosfor

Fast växtnäring
Superb 17-3-10+5Fe
Är en snabbverkande gödning perfekt på våren.
Innehåller 5% Fe. Järnet styr bildningen av
klorofyll viket ger gräset en härligt grön färg och
stärker plantan mot svampsjukdomar.

Svavel

3,1%
Kalium

10%
2,8%

Storlek/förpackning

15 kg/säck

Järn

5%
7,7% Nitrat

9,1%

Fosfor
Ammonium

Humik N25
•
•
•
•

Hög kvävehalt för utmärkt tillväxt utan fosfor- eller kaliumtillförsel.
Positiv effekt på markens kemi och mikrobiell aktivitet.
Hjälper till att hålla näringsämnen och fukt i rotzonen längre.
Särskilt effektivt i sandbaserad rotzoner med låg mikrobiell aktivitet.

Humik N25 innehar en teknik för långsamverkande gödselmedel och består av ett
komplex av humussyror och kväve som bryts ner genom mikrobiell aktivitet vilket
innebär en långsam frisättning av kväve. Du får en jämn tillväxt, färre tillväxttoppar
och mindre nitratlakning samt också humussyrornas styrka genom markbyggnad
och en ökning av C.E.C.
Storlek/förpackning

20 kg/säck

Impact CGF 15-5-15 (20% PSCU)
•
•
•
•

20% PSCU för ökad livslängd, över 2 mån kvävetillgång.
Granulat med jämn storlek för exakt applicering.
Små granulat säkerställer att kornen faller mellan bladen.
Innehåller 12,6% kalcium för att minska jordprofilens salthalt.

En idealisk vår/sommarnäring där de höga nivåerna av direkt tillgängligt kväve
ger gräset en bra initial grönska och snabb tillväxtrespons. Är ett bra ekonomiskt
alternativ för gödsling av stora områden och innehåller PSCU som ger en ökad
livslängd.
Storlek/förpackning

20 kg/säck
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Impact CGF 25-5-10 (40% PSCU)
•
•
•
•

40% PSCU* för ökad livslängd, 2-3 månaders kvävetillgång
Utmärkt näringstillgång i svalare temperatur
Förhindrar bränning och minimerar näringsurlakning
Magnesium för förbättrad färg och minskad stress

Ger utmärkt näringstillgång vid svala temperaturer. Unik formuleringsprocess säkerställer snabb frisättning av ammoniak och ureakväve omedelbart efter applicering.
Vilket ger en snabb effekt på tillväxten. 2% MgO ger utmärkt grönska och PSCU*beläggning säkerställer mycket låg urlakning.
Storlek/förpackning

20 kg/säck

Impact CGF 16-5-26 (40% PSCU)
•
•
•
•

40% PSCU för ökad livslängd, 2-3 månaders kvävetillgång
Magnesium för förbättrad färg och minskad stress
Hög kaliumhalt ger starka plantor i svalare väder
Förhindrar bränning och minimerar urlakning

En idealisk växtnäring för alla sportytor, ger ett utmärkt resultat även i svalare temperaturer. Unik formuleringsprocessen säkerställer snabb frisättning av ammoniak och
ureakväve, vilket ger en snabb grönska. Detta i kombination med 2% MgO ger utmärkt
grönska. 40% PSCU ger utmärkt livslängd, vilket bidrar till att minska antalet appliceringar som krävs per säsong
Storlek/förpackning

20 kg/säck

Järnsulfat Tergent (granulerat)
FerroGent är ett järntillskott till grönytor. Gräset stärks och blir grönare då järnet ger
en ökad klorofyllhalt och därmed höjd fotosyntes. Grässtrået stärks och blir mer motståndskraftigt mot sjukdomar. Särskilt stärkande för gräsarter med fina strån. Motverkar
mossbildning. Fungerar utmärkt att ta väck mossa med. Sänker markens pH-värde.
Storlek/förpackning

15 kg/säck
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Flytande växtnäring
Flytande Allroundgödsel NPKS 10-2-11+9S
Allsidig växtnäring för gräsytor, passar även till t.ex. grönsaksland, växter och
blommor. Innahar Kaliumthiosulfat som klorfri K-källa. Stärkande effekt på
grönytor / odlingar som behöver mycket Kalium. Vattnas direkt på marken
alternativt sprutas ut med trädgårdsspruta vilket ger plantorna möjlighet ta upp
näringen via sina blad.
Storlek/förpackning

5 liter, 10 liter och 200 liter

Flytande Grönytegödsel NPKS 15-2-6+2S
Mångsidig växtnäring som passar alla grönytor, bladväxter och gröna häckar.
NPK-näring med den erkända ureahämmaren Agrotain för minskad avdunstning
av Amidkväve. Vattnas direkt på marken eller sprutas ut med trädgårdsspruta
vilket ger växterna möjlighet ta upp näringen via sina blad.
Storlek/förpackning

10 liter och 200 liter

Fusion Biogreen NPK 18-9-9
•
•
•
•

Balanserad NPK-näring för förbättrad färg och hälsa
Effektivt näringsupptag och mycket blandbar
Omedelbart tillgängligt fosfat och kaliumklorid
Tång, spårämnen och aminosyror för förbättrad hälsa och stressåterhämtning

Balanserad växtnäring som innehåller tång, spårämnen och aminosyror. Är idealisk
för den primära växtsäsongen. Ammonium och ureakväve bildar en kvävekälla i två
steg för både snabb och långsiktig respons = finns alltid tillgängligt kväve för grönytan under säsong utan att främja överdriven tillväxt.
Storlek/förpackning

20 liter, 200 liter och 1 000 liter
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Fusion Liquid FE
•
•
•
•

Upp till 6 veckors grönska utan svärtning
Järn som säkerställer vacker färg utan överdriven tillväxt
Förbättrar växternas förmåga att utnyttja kvävegivor
Stärker gräset mot sjukdomar och stress.

Koncentrerad flytande järnformulering som innehåller 6,5% Fe för användning under
hela året. Regelbundna givor stimulerar klorofyllproduktion vilket ger utmärkt grönska
utan att främja överdriven tillväxt. Järnhalten hjälper också till att härda gräset mot
sjukdomar och stress. Kompatibel i tankblandning med andra produkter från Indigrow.
Storlek/förpackning

10 liter, 200 liter och 1 000 liter

Vector Liquid 9 Iron
•
•
•

Förbättrad klorofyllproduktion
Utmärkt färg
Kostnadseffektiv

Används för att ge gräset fin och frisk färg, utan att överstimulera tillväxten. Begränsar
maskförekomst samt stärker plantan under vinterperioden. Gör plantan mer motståndskraftig mot sjukdomar och stress.
Storlek/förpackning

10 liter, 200 liter och 1 000 liter

Diamond Green
•
•
•
•

Eteriska växtoljor som stärker växtskyddet och ger motståndskraft mot sjukdomar
Ökad sjukdomsresistens vid användning före förväntat sjukdomstryck
Med kalium för ökad styrka i cellvägg och ökad rotmassa
Ökad resistens mot många kända patogener

Gödning med kalium, kalcium och magnesium samt eteriska växtoljor för en förbättrad
växthälsa och stärkande sjukdomsresistens. Ökad resistens uppnås genom ökad cellväggsstyrka och rotmassa. Kombinationen av näringsämnen förbättrar växtens naturliga
motståndskraft mot många sjukdomar. Appliceras före förväntat sjukdomstryck för att
uppnå optimalt resultat.
Storlek/förpackning

10 liter och 120 liter
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RePhlex LS
•
•
•
•
•

Tillverkat av växtbaserade råvaror
Klassicificeras som ekologisk
Frigör bundna näringsämnen i alkalisk jord
Naturligt vätmedel
Tar bort oönskade salter

RePhlex LS är en syra från ligning, en naturlig och förnybar råvara. Sänker pH-värdet i
bevattningsvatten och tankblandningar, förbättrar vattenpenetrationen och hjälper till
att frigöra bundna näringsämnen i alkaliska jordar. Kan också användas för att sänka
pH på bevattningsvatten och ta bort oönskade karbonater och bikaronater.
Storlek/förpackning

10 liter och 120 liter

Primo Maxx II
•
•
•
•

Ger en tätare, friskare yta och bättre rotsystem
För en mer stresstolerant turf
Minskat antal gräsklippningar
Användarvänlig och lätt att dosera

Maximerar gräsets prestanda och förebygger stress. En effektiv tillväxtregulator som
minskar plantans längdtillväxt och ökar dess rottillväxt. Ger ett friskare gräs mer tolerant
för extrema förhållanden. Behandlingen görs i program under hela tillväxtsäsongen,
dosering och intervall beroende på yta, gräsart, tillväxt och önskad regleringseffekt.
Storlek/förpackning

5 liter, 10 liter och 20 liter

Medallion
•
•
•
•
•

Skydd mot vanliga sjukdomar på turfgräs
Långtidsskydd mot snömögel och bladfläckssjuka
Effektivt vid låga temperaturer
Kontaktverkande
Lång verkningstid mot sjukdomar

Exceptionellt långtidsskydd mot snömögel och andra svampsjukdomar i turfgräs.
Ny snabbverkande Contact+ fungicid som innehåller fludioxonil. Contact+-effekt
som kontrollerar sjukdomspatogener på bladet, i thatchen och på markytan.
Storlek/förpackning

3 liter
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Sapphire Green
Maskhämmande produkt som klassificeras som gödselmedel. Innehåller kväve och
svavel som får maskar att röra sig bort från det behandlade området. Effekten kan
hålla i upp till tre veckor. Daggmaskar ger många fördelar i jorden, så deras överlevnad
är viktigt. Vid provning visade resultaten efter sju dagar inte något tecken på att någon
daggmask har dött, och de observerade var lika friska som maskarna i det obehandlade området.
Storlek/förpackning

10 liter och 120 liter

Optik Bronco
•
•
•
•

Vacker mörkgrön färg och bibehåller naturligt utseende
Förstärkt skydd mot UV-strålning.
Kompatibel för användning i en tankblandning
Riskfri miljövänlig formulering

Nytt färgmedel baserat på den senaste tekniken för att skydda turf från skadlig eller
överdriven UV-strålning. Vår långtidsverkande formulering erbjuder en enkel metod
för att upprätthålla vackert utseende genom att förbättra färgen under stressadeperioder. Applicering bör göras var tredje vecka under växtsäsongen, och mer sällan
under perioder med lägre tillväxt.
Storlek/förpackning

1 liter

Asset Titanium
•
•
•
•

Erbjuder TV-vänliga, djupt gröna sportytor i skuggade områden
Särskilt effektivt när ljusramper används
Upprätthåller optimal estetik för alla sportytor utan ökad tillväxt
Idealisk för användning på alla skuggade områden.

Ny innovativ bladnäring för att förbättra organoleptiska egenskaper, kvalitet och
växtskydd. Hög järnhalt för att öka produktionen av klorofyll på våra arenor orsakar
en gradvis försurning av sanbaserade rotzoner. Titanium (Ti) kan ersätta järn i
produktionen av klorofyll och användas vid mycket lägre dosering, för att lindra
kloros. Unik kombination av Titan och en hållbar biopolym, förbättrar gräsfärg
utan hög järntillförsel.
Storlek/förpackning

1 liter
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Asset Chitosan
•
•
•

Stärker plantornas motstånd mot sjukdomar, skadedjursskador och torka
Av naturliga råvaror
Mycket koncentrerad för låg dosering

En bladnäringsprodukt baserad på kitin, framställd från skal av räkor och andra kräftdjur.
Kommer från naturliga hållbara organiska biopolymerer (komplexa kolhydratföreningar).
Ökar gräsets naturliga växtskydd genom att tillhandahålla växttillgängliga kolhydrater.
Stödjer välbehövlig eneri inom plantan och upprätthåller rotmassa och grästäckning.
Storlek/förpackning

1 liter

Asset Gold
•
•
•
•

Naturligt stresshämmande med aminosyror
Upprätthåller en jämn vattenbalans i växtcellerna
Stiumulerar växternas naturliga produktion av aminosyror bl a Proline
Mycket koncentrerad för låg dosering

Växtbiostimulator speciellt användbar när växter är under stress från extrema klimatförhållanden, dålig markmiljö, hög salthalt, vattenspänning eller torka samt vid skadedjursangrepp och sjukdom. Innehåller aminosyror från växtarter som naturligt uppvisar
resistens mot abiotisk stress.
En osmolyt som spelar en viktig roll för att upprätthålla cellvattenbalansen. Stimulerar
växternas naturliga produktion av viktiga aminosyror, bl a Proline.
Storlek/förpackning

1 liter
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Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad
Kornad		

N 27 2,5Mg
27 13,5
13,5						
2,5		
NK 19-15
19
9
10				
15
2
1,5		
NPK 20-3-9
20
8
11			
3
9
3
1,5		
NPK 11-5-18
11 4,4
6,6			
5
18
10
1,6		
Superb 17-3-10 5Fe
17 7,7
9,1			
2,8
10,0 3,1		
5,0
Ammoniumsulfat NS 21-24			
21					
24			
Kaliumsulfat K							
42				
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Impact 25-5-10 2Mg
Impact 16-5-26 2Mg
Impact 15-5-15

Produkt

Långtidsverkande

Humic 25
Premium Elit
Premium Sport
Premium Höst

Produkt

Långsamtverkande

2
1,5
1

Total
P

Total
S

Total
Mg

8 			
4,5			
14 			

Total
K

5
12
8

Total
Fe

3			
9			
2			

25		
16		
15		

1,2			
1,3			
3,3			

13,4 10,4
8,3 6,4
8,7
3

5
5
5

10		 1,6		
26		 1,6		
15				

PSU Total Total Total Total Total
N
P
K
S
Mg
Fe

5			
19,4 0,6					
20
5		
15			
3
16		 0,5		
12		
8			
3
6
8 0,5		
10					
3
23				

Total Nitrat Ammo- Amid Metylen- Urea
N
N
nium N
N
urea N		

25		
22
2
23
3
10		

Granulering

1,2-1,6 mm
1,2-1,6 mm
1,2-1,6 mm

Granulering

Granulerad
Granulerad
Granulerad
Granulerad

Granulering

Greenkvalit.
Pellets
Pellets

Total Nitrat Ammo- Amid Metylen- Urea Orga Total Total Total TotalOrgan.
N
N
nium N
N
urea N		
n.
P
K
S
Mg
mat.

8					
10					
4,5					

Metylenurea N

Biogrön 		
Biogrön 		
Biogrön Höstgrön

Amid
N

Total Nitrat AmmoN
N
nium N

Produkt
		

Organisk

* = Innehåller Agrotrain ureahämmare som minskar avdunstningen från amidkvävet.

14				
8,8		
2
11
11,7		
2
6

Flytande
Flytande
Flytande

7,2
1,2
2,7

NTS 27-3*
NPKS 10-2-11+9S
NPKS 15-2-6+2*

27 5,8
10		
15 0,6

Granulering		

Produkt
Total Nitrat Ammo- Amid MetylenTotal Total Total Total Total
		
N		 N
nium N		 N		 urea N		 P		 K		 S		 Mg		 Fe		

Konventionell flytande

Granulering		

Ammo- Amid MetylenTotal Total Total Total Total
nium N		 N		 urea N		 P		 K		 S		 Mg		 Fe		

Produkt
Total Nitrat
		
N		 N

Konventionell granulerad/kornad

8-12 v
8-12 v
8-10 v

Verkningstid

6-10 v
6-8 v
6-8 v
10-12 v

Förpackning kg

20 kg
20 kg
20 kg

Förpackning kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

Förpackning kg

25 kg
25 kg
25 kg

Förpackning kg

10 l, 200 l
5 l, 10 l, 200 l
10 l, 200 l

Förpackning liter

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg, 750 kg
15 kg
20 kg
20 kg

Verkningstid

6-8 v
6-8 v
6-8 v

Verkningstid

2-3 v
2-3 v
2-3 v

Verkningstid		

4-5 v
4-5 v
4-5 v
4-5 v
5-6 v
4-5 v
6-8 v

Verkningstid		

Växtnäring

R

till framtidens klimatsmarta
fotbollsplaner
Jordförbättring
Gräset får ett friskt och djupt rotsystem
Jordens mikroliv gynnas
Ökar jordens vatten- och näringshållande
förmåga = minskat bevattningsbehov
Ger förbättrad jordstruktur

Med Biokol i markbädden förbättras fotbollsplanen. Ökad vätskehållning binder kvar näringsämnen i marken och urlakningen minskar.
Vilket innebär att vid torrt väder hålls gräset grönt längre genom
närings- och vätskedepån som bildas.
Biokol bidar också till en porös jordstruktur vilket
utgör en perfekt livsmiljö för mikroorganismer. De i sin
tur hjälper till att omvandla jordens näring och gör den
lättillgänglig för gräsplantorna. Dessutom får rötterna
mer syre. Perfekta förhållanden skapas för bakterier
och mykorrhizabildning (mikrolivet).
Vi får ett grönskande växtliv samtidigt som vi bidrar till
att motverka klimatförändringar.

Ett friskt och djupt rotsystem ger fotbollsplanen
en hållbar och slitagetålig yta.
Här syns skillnaden mellan rotsystem i markbäddar odlade med och utan Biokol.

Biokolet binds också kvar i marken som en stabil kolsänka, istället för att släppas ut som koldioxid i luften.
Vad är Biokol?
I fotosyntesen tar träd och växter upp koldioxid från
luft och omvandlar det till organiskt bundet kol och
syre. Vid eldning av biomassa (t.ex. ved) bildas i princip samma mängd koldioxid som trädet en gång tagit
upp från atmosfären. Man säger då att bioenergi är klimatneutralt.
Om man istället hettar upp biomassa i en syrefri miljö
(pyrolys) bildas stabilt kol, s k Biokol i en klimatpositiv process där flera mycket goda egenskaper skapas.
Materialets håligheter kan bära upp till fem gånger sin
egen vikt i vatten vilket gör den till en utmärkt fuktreglerare i marken. Biokolen binder även till sig positiva
joner så som ammoniumkväve och gör dem tillgängliga som näring till mikroorganismer.
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Gräsrötter utan Biokol
ca 12-20 cm långa.

Gräsrötter med Biokol
ca 43 cm långa.

Certifiering
”Skånefrö, är den första svenska
producent som tilldelats
European Biochar Certificate,
(EBC) som är den hårdast kravställda certifieringen för biokol.”

Tillverkning

Skånefrö stödjer FN:s 17
Globala Målen
för hållbar utveckling.

Hos oss på Skånefrö produceras vår Biokol av hållbart framtagna restprodukter
från det svenska växtriket. Vår Biokol är även godkänd till ekologisk odling.
Vi är certifierade av European Biochar Certificate (EBC), den hårdast ställda
kravcertifiering som finns för biokol. Analysresultaten är levande och uppdateras
kontinuerligt så för senaste analysrapport läs på skanefro.se/biokol.
Skånefrö Biokol ska inte jämföras med biokol framtställt av träkol.
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Projekt med Biokol
Pågående projekt
Huskvarna: Vapenvallen, Halmstad: Örjansvall
och Växjö: Värensvallen.

Tidigare projekt
Västerås: Rocklunda,
Jönköping: Strandparksvallen, Helsingborg:
Två Arenor och Harlyckans IP, Lund:
Klostergårdens IP och Linero IP, Malmö:
Folkets Park, Gärsnäs: Gärsnäs IP B och C-plan
och Ystad: Ystad IP.

Västerås

    Jönköping
Huskvarna

Växjö
Halmstad
Kontakta oss gärna för frågor och resultat
på de olika projekten om ni funderar på att
anlägga en ny fotbollsplan.

Helsingborg

Vi och våra samarbetspartners bistår gärna
med kunskap och erfarenhet genom hela
processen!

Lund
Malmö

Gärsnäs
Ystad
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Användning
72 försökslådor

Det som en gång började med 72 specialbyggda försökslådor fyllda med Biokol och olika markuppbyggnadsmaterial har utmynnat i de resultat vi använder i dagens försök
och projekt i större format. Under hela lådprojektet fotograferades de kontinuerligt så att vi kunde dokumentera
tillväxten av gräsplantornas rotmassa med mera.

Samarbetspartner

Vid anläggning av nya fotbollsplaner eller förbättring av
befintliga planer så samarbetar vi på Skånefrö med
Golf & Trädgård AB, Göran Larsson, som har lång och
bred erfarenhet av alla typer av grönyteanläggning.

Praktisk användning av Biokol till grönytor

Fräs ytan 5-10 cm djupt. Lägg på 3-10 liter biokol/m2 och tillsätt
hönsgödsel 1-2 dl/m2 eller NPK 11-5-18, 100 g/m2. Fräs och blanda en gång till. Välta/
tryck till för att få en bra såbädd och jämn yta. Håll ytan fuktig de första 10-14 dagarna
efter sådd och tillsätt efter 3-4 veckor NPK 11-5-18 0,5kg/m2.

Extra startgiva vid anläggning

När du blandat ner Biokol i växtbädden kan du ge en extra startgiva av annan passande
växtnäring till din odling. Biokolen ”laddas” nämligen under sin första tid i jorden och
har då förmågan att ta upp extra näring.
Rek. mängd Biokol, 3-10 l/m2.
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Försöksplaner i Tommarp
Starten med försökslådorna gav oss både kunskap och erfarenhet som vi tagit med
till olika försöksprojekt i ”verkligheten”. Erfarenheterna provas tillsammans med
oss både på fotbollsarenor runt om i Sverige och i ett eget projekt i Tommarp.
Där vi byggt upp tre minifotbollsplaner i storlek 23,77 x 10,97 m (som tennisbanor).

Plan A

Har en markbädd uppbyggd enligt gammal
beprövad metod med 15 % mull och Tyringesand.

Plan B

B

Har en markbädd uppbyggd enligt Skånefrö:s koncept med 20 % Biokol och sand från Sofielust Sand.

Plan C

Är uppbyggd enligt vårt koncept ”framtidens klimatsmarta fotbollsplan.” Här har vi använt ett helt slutet
system på markbädden med både underbevattning
och planvärme för att undvika näringsläckage och
avdunstning vid bevattning. Till bädden har vi använt
20 % Biokol och sand från Sofielust Sand.

A
C

Grunden i projektet är att nyttja befintlig teknik för
att skapa en barriär mot underliggande jord. Detta
för att kunna kontrollera bevattning och eliminera
näringsläckage och föroreningar ut i dagvatten och
hav. Dräneringsrören används ur två syften, dels

normalt 50-80 % av vattnet, men med en barriär blir bevattningsbehovet mindre.
För att följa upp utvecklingen både nu och i framtiden använder vi oss av programvaran Scada. Här lagrar vi historik på
temperaturer, fuktighet, bevattning, gödning osv. så att vi kan
dela med oss av erfarenheter vid utbildningar och framtida
försökssamarbeten.

att dränera ur när det regnar mycket, dels bevattna
markbädden underifrån vid behov. Vid konstbevattning med ovanliggande vattenspridare så avdunstar
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Dress- & Uppbyggnadsmaterial
Vi erbjuder ett brett sortiment av dressoch uppbyggnadsmaterial i samarbete med

Sofielust grustäkt är en naturlig grustäkt i en ås som
sträcker flera mil genom Österlen.
Åsen bildades redan under istiden för ca 10.000 år när
berget maldes ner av isen och olika fraktioner av grus
lade sig i lager på lager. Nu bryts gruset, tvättas, sorteras
och blandas till olika blandningar och sorter för att uppnå maximalt kundbehov.

Tvättat grus 0,25-1,25

I sortimentet finns bl.a. dräningsgrus, tvättad sand,
dubbeltvättad sand och tvättad sand med mullinblandning vilka alla är passande när grunden för en
ny  fotbollsplan skall byggas.
Här finns även traditionella produkter för bygg,
anläggning och lantbruk.

Tvättat grus 1-3

Tvättat grus / 0,25-1,25
Tvättat grus / 0,25-1,25 x 2
Tvättat grus / 0,25-1,25 mullmix
Tvättat grus / 1-3
Mull- / kompost- / matjord och drängrus.
Kontakta oss gärna för mer information!
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Maskiner

Gallervält 500
• Enkelt handhavande
• Max last 35 kg
• Tillverkad i Sverige
Smidig vält med 500 mm bredd. Trumma av sträckmetall bryter
jordskorpan samtidigt som jorden packas. Låda för tyngder.
Unik vält av gedigen kvalitet!
Info Vikt
Mått
Trumma

15 kg
L 1120 x B 600 x H 630 mm
Ø 330 mm

Gallervält 1000
• Unik, gedigen kvalitet
• Max last 70kg
• Tillverkad i Sverige
Gallervält 1 000 mm bred. Trumma av sträckmetall som
bryter jordskorpan samtidigt som jorden packas. Låda
för tyngder. Dras för hand eller kopplas efter traktor.
Info Vikt
35 kg
Mått
L 1340 x B 1120 x H 450 mm
Trumma
Ø 330 mm

Såmaskin 600 PFG
• Rejäl konstruktion
• Inställningar för olika storlekar
• Tillverkad i Sverige
Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen
drivs av ena hjulet och har en bredd på 600 mm. Fällbart
handtag. På spridaren finns anvisningar om inställning för
olika material och spridningsmängder.
Info Vikt
11 kg
Volym
25 liter
Mått
L 1140 x B 740 x H 770 mm
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Såmaskin 1 200 PFG
•
•
•

Rejäl konstruktion
Inställningar för olika storlekar
Tillverkad i Sverige

Avsedd för gräsfrö och gödning. Spridningsmekanismen drivs av ena hjulet
och har en bredd på 1 200 mm. Fällbart handtag. På spridaren finns
anvisningar om inställning för olika material och spridningsmängder.
Info Vikt
24 kg
Volym
50 liter
Mått L 1100 x B 1350 x H 670 mm

Dressraka
• Enkelt att jämna ut gräsmattan
• Lätt och flexibel, följer mindre markkonturer
Att jämna ut din gräsmatta blev precis enklare!
Vill du göra jobbet snabbt och effektivt är dressraka det perfekta
verktyget för underhåll av din gräsmatta. Bara att applicera
dressand, toppdress m.m.
Dressrakan är lätt och flexibel, följer mindre markkonturer.
De inre stängerna är utformade för att sprida och gradera fina
torvområden och sprider toppdressen mellan ramens bakre kanalnivåer, vilket ger en platt yta. Rörelsen fram och
tillbaka hjälper till att ta bort stenar och ytbeläggningar. Idealisk för trädgårdsarbete och används redan av proffs med
flera.
Finns i två utförande. Skaft ingår ej.
Info Dressraka av galvaniserad stål		
Mått B855 mm x D260 mm x H20mm		

Dressraka av rostfritt stål 304
Mått B855 mm x D260 mm x H20mm
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Utbildningar

Vi genomför utbildningar för personal på
fotbolls- och idrottsplatser i samarbete med
i ndi grow
growth through innovation

Vi vill verka för en grönare tillväxt med naturgräs
och klimatsmarta fotbollsplaner och delar gärna
med oss av vår kunskap och erfarenhet!

Som ett led i vår utbildning av ”Groundsman”år 2019
gavs deltagarna möjlighet att åka med på en studieresa
till Tottenham Hotspurs anläggningar i London.
Under två dagar fick deltagarna uppleva två
olika anläggningar och se hur de sköts. Första
dagen inleddes med ett besök på Tottenham
Hotspurs träningscenter som är helt stängt för
obehöringa.
Här finns 11 st gräsplaner. Samtliga är förstärkta med gräshybrid i botten för att ge en stabilitet till ytan. Här finns också en inomhusplan
med riktigt gräs.
Planernas storlekar varierar för spelare från
8 år och upp till Team 1. Samtliga klipps en
gång om dagen, med en cylinderklippare för
hand, alltså inga stora maskinklippare. Hela
anläggningen skiljer sig mycket från våra
svenska och det kändes som att vara på en stor
parkanläggning, med inbjudande omgivning.

Under dagen fick vi
bl.a höra rutinerade
planskötaren Ian
Graig berätta om
sitt arbete vid stora
arrangemang som
VM Ryssland 2018,
Euro 2020, Brazil
FIFA World 2017.
Han delade med sig
av de svårigheter/
problem som
teamet stött på och
hans slutsatser är
att man måste
”höja ribban” på
planerna.
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Darren Baldwin,
Head of Playin Surfaces &
Estates, berättade vidare
för oss om anläggningarna och hur de växt från
3 st anställda till dagens
46 st. Med 2 st huvudansvariga och 2 st assistenter på huvudarenan.

Tottenhams personalstrategi när det gäller
anställning är att tänka som en julgran, det vill
säga ta in folk från botten och ge dem internutbildning så jobbar de sig upp i karriärstegen.
På arenaområdet håller både spelare och anställdas utrymmen samma höga standard.
Att få besöka Tottenham Hotspurs huvudarena var en upplevelse i sig, denna gigantiska
anläggning som tar in 65.000 fans talar sitt
eget språk.
På vår rundtur fick vi bl.a se utrymmen som
gym, omklädningsrum, VIP-rum, mixzon och
spelarutgång.
Vi fick även en specialvisning av det heligaste i
garaget under arenan. Här finns nämligen
”förvaringen” för gräsmattan då arenan används till andra evenemang. 
Man delar då gräsmattan och kör in in den här
samt tänder ett speciellt rött ledljus som är anpassat för att ge gräsmattan det absolut bästa
möjliga ljus för sin överlevnad.
Som avslutning fick vi också möjligheten att
beträda den fantastiska gräsmattan, som även
den klipps på samma sätt som träningsplanerna, d v s för hand med en cylinderklippare.

Tottenham Hotspurs Arena.

Gym på huvudarenan.

Det röda specialljuset när
gräsmattan förvaras i garaget.

Provsittning av vip-läktaren.

Inspektion av den fantastiska
gräsmattan på huvudanläggningen.

Tottenham Hotspurs Arena från
utsidan.

Hela resan blev mycket inspirerande, lärorikt,
givande och med många ”aha-upplevelser”.
En nöjd och inspirerad grupp återvände till
Sverige med många nya idéer att utnyttja i
sitt fortsatta arbete på hemmaplan.

Vi vill att dagens Groundsman ska
stå väl rustade för att lösa sina
uppgifter med bra resultat och stöd
av sina chefer/beslutsfattare!
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Jordtemperatur

Best. gödsel/gräsfrö

Maskinöversyn

Tömning bev. anl.

Jordprovstagning

Svampbekämpning

Ogräsbekämpning

Linjemarkering

Bevattning

Luftning

Djupluftning

Hjälpsådd

Dressning

Vertikalskärning

Kalkning enl. analys

Gödsling enl. analys

Klippning start/slut

Åtgärder

Plan:

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Skötselschema

Allmän info & Köpvillkor
Förvaring
Transport

Gräsfrö, gödning och lökar förvaras inomhus.
Körs med Schenker. Leveranstid 2-5 arbetsdagar från att leveransen lämnat vårt lager.

Transportskador Anmäls omgående till Skånefrö. Vid synliga skador be chauffören skriva direkt på

frakt-/expeditionssedeln och maila denna till Skånefrö på gras@skanefro.se.
Upptäcks skadan efter mottagandet anmäls detta senast dag efter mottagande
genom att du fotograferar skadan och mailar bilderna tillsammans med anmälan
om hur mycket som är skadat. Uppge kundnr samt ordernr och maila till
gras@skanefro.se.

Ingen returrätt
Pallar

På Skånefrös sortiment.
Ej retur på pallar, gäller även färdig gräsmatta.

Köpvillkor
			
			

Storgatan 1
272 93 TOMMARP

Tel 0414-41 25 20
www.skanefro.se

gras@skanefro.se

PG 16 51 66-0

BG 662-2302

Swish 1234 61 89 14

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Efter förfallodag debiteras ränta med 1,25% per månad.
Moms tillkommer. Frakt, se separat prislista. Engångspall ingen retur. Ingen returrätt på något
av Skånefrös sortiment. Reklamation på varor anmäls omgående till Skånefrö.
Transportskador
Anmäls omgående till Skånefrö. Vid synliga skador be chauffören skriva direkt på frakt-/expeditionssedeln
och maila denna till Skånefrö på gras@skanefro.se. Upptäcks skadan efter mottagandet anmäls detta
senast dag efter mottagande genom att du fotograferar skadan och mailar bilderna tillsammans med
anmälan om hur mycket som är skadat. Uppge kundnr samt ordernr och maila till gras@skanefro.se.
Force Majeure Såsom strejk, krig, eldsvåda, beslag, export/importförbud, oberäknad rensningsförlust, för låg
grobarhet hos fröet, misslyckade odlingar, avbrott i trafik, tillförsel och liknande som omöjliggör transport
utanför Skånefrös kontroll, inträffad händelse eller orsak som inverkar väsentligt störande i firmans produktion och expediering fritager från leverans.
Kostnadsökning utöver vad som vid prissättning kunnat förutses debiteras köparen.
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www.skanefro.se

