Färdig
gräsmatta

För bästa resultat planera ditt
underlag noggrant!
Färdig gräsmatta ger snabbt och enkelt
en mjuk och skön gräsmatta att gå på.
Den är enkel att rulla ut vid ankomst
men kräver lika noggrann förberedelse
av underlaget som vid vanlig sådd.

En lätt tyngd kan behövas på både vält
och dressraka för att få bort ojämnheter.
Finplanera ytan med en lätt räfsning.

Förberedelser

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning så förbered
och preparera några dagar i förväg och
bevattna därefter ytan så att jorden är
fuktig. Var försiktig med lerhaltig jord så
att den inte blir allt för våt och därmed
riskerar att packas.

Om det finns befintlig gräsmatta på ytan
som den färdig gräsmattan ska läggas
på, fräses denna upp och allt gammalt
gräs samlas upp. Även ogräs och sten
plockas bort från ytan.

All noggrannhet vid planeringen gör
att du undviker framtida sättningar.

Består underlaget av sandjord bör du
tillföra mullämnen i form av torvmull.
Består underlaget av ler är det sand som
gäller. I båda fallen kan man räkna med
ett lager på 5-10 cm av endera slaget.
Tillför samtidigt gödningen
NPK 11-5-18, beräkna 10-15 kg/100m2
ca 15 cm ner i jorden.
När gödning och ev. Biokol (jordförbättringsmedel) är på plats blandas allt
sammans väl, gärna med en jordfräs ner
på ett djup om ca 10-15 cm. Beräkna
15-20% av jordvolymen eller omräknat
6-10 liter/m2 av biokol.
Planera och stabilisera därefter underlaget. Det skall vara ordentligt stabilt att
gå på och inga ojämnheter får finnas.
Tänk på att mattan är 2 cm tjock.
Vid utjämning och packning är det
lämpligt att använda en gallervält men
det går också bra att använda en dressraka att dra över underlaget.

Hantering
Eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptag och läggning. Skulle vänte
uppstå under varm väderlek, placera
rullarna i skugga om eller på ett svalt
ställe om möjligt.
OBS! rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Det är viktigt att underlaget är fuktigt
före läggning. Bevattna området i god
tid före leverans.

Efter etablering

Läggning

Kontinuerlig klippning för att undvika
skador, samla alltid upp klippet.

Mattan läggs i tegelstensförband. Börja
med en rak kant och kratta lätt före
utrullning av mattan. Undvik fotavtryck
genom att arbeta ifrån den redan lagda
mattan eller använd en planka att gå på.
Mattan läggs kant i kant dvs. ej överlappning. Se till att kanterna ligger tätt
intill varandra. Delning av rullarna sker
enklas med en vass kniv.
När hela ytan är lagd vältas den med en
gallervält så att mattan får bra markkontakt och inga luftfickor bildas.
Vattna därefter mattan generöst så den
är ordentligt fuktig.
Etablering
Håll mattan fuktig, men ej dränkt. Speciellt under de 2-3 första veckorna då
mattan är extra känslig men även senare
beroende på väderlek. Undvik även att
belasta mattan under denna period.
Första klippningen görs när gräset nått
en höjd på 60-70 mm. Håll därefter en
klipphöjd på 30-40 mm.
Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödslas med kvävegödsel typ
NPK 20-3-9, beräkna 2,5-3 kg/100m2.
För att förindra brännskador skall gräset
vattnas direkt efter gödsling. Bästa alternativet är att gödsla i samband med
regn.

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel.

Gödsling under hela växtsäsongen bör
bl.a göras för att mattan skall behålla
sin gröna färg.
Använd Brilliant NPK 23-3-6 +8S +1Mg
gräsgödsel som är ett långsamtverkande gödselmedel som även bidrar till
att motverka uppkomst av mossa och
ger minder miljöpåverkan. Beräkna 3
kg/100m2, 2-3 ggr / växtsäsong.
Alternativt går det att använda NPK 203-9 eller Superb 17-3-10 +5Fe .
För bästa klippresultat använd en cylinderklippare eller rotorklippare och klipp
ofta. Gräsplantan skickar efter klippning
ut fler skott som gör mattan tätare.
Även en etablerad gräsmatta behöver
bevattning. Vattna gärna med mycket
vatten vid få tillfällen ex. 10-15 mm/tillfälle var 10:e dag.

Beställning & leverans

Friskrivningsklausul

När allt underarbete är klart är det dags
att beställa mattan. Beställ gärna 1
vecka för önskad leveransdag.

Färdig gräsmatta ska hanteras enligt
de råd som finns i vår Tips&Råd Färdig
gräsmatta.

Ni beställer det antal kvm som ni behöver. Ni behöver alltså inte beställa hela
pallar.

Skånefrö friskriver sig från inblandning
av andra arter än de som är utsådda för
ändamålet. Alltså den gräsfröblandning
FG 70/30 som består av 70% ängsgröe
och 30% rödsvingel.

När beställning är gjord skickas en
orderbekräftelse till er på lämnad mailadress. Efter leverans skickas fakturan
till samma mejladress.
Leverans sker med lastbil (bil+släp) så
det är viktigt att vi får veta om det är
möjligt att köra in med detta ekipage
och kunna vända eller köra ut annat
håll. Lastbilarna har kran alternativt
truck som lossar av pallarna till er på
lämplig plats. Observera att vi inte lyfter
pallarna över någon fast byggnation.
Om ni önskar få det lyft in över häck eller staket och dessa skadas står Skånefrö ej för ev. kostnader för dessa.
Beroende på odling som vi har öppen så
levereras mattan enligt föjande,
Sjöbo odlingen,
60cm breda rullar, ca 2cm tjocka.
60m2 / pall. Varje rulle väger ca 25kg.
Tommarp odlingen,
50cm breda rullar, ca 2cm tjocka.
50m2 / pall. Varje rulle väger ca 25kg.
Rullarna kan vara tyngre om det kommit
mycket nederbörd innan upptag.

Färdig gräsmatta är ett levande material som är en färskvara och ska läggas
så fort som möjligt efter leverans till
tomtgränsen. OBS! om pallarna behöver
stå exempel till dagen efter får dessa inte
täckas över eller vattnas.
Medföljande jord (där gräset växt kommer från lantbruksmark som är brukad
enligt god lantbrukarsed. Vilket innebär
att marken är behandlad både mekaniskt och vid behov även växtskyddsbehandlad vid förekomst av svårartade
ogräs. Det finns ingen jord som är helt
ogräsfri, vilket gör att det inte lämnas
någon garanti om total ogräsfrihet i våra
färdiga gräsmattor.
Reklamationer på den färdiga gräsmattan ska inkomma snarast (inom 1
månad efter mottagandet). Reklamationer beroende på underarbetet utfört av
köparen eller entreprenör är något som
Skånefrö inte står för.

