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TRÄDGÅRDSTIPS

Så får du en snygg

GRÄSMATTA

räsmattan tas ofta för given i våra trädgårdar och får sällan samma omsorg som de flesta andra
växter. Att själva anläggningen av gräsmatta är gjord efter konstens alla regler är ytterst viktig,
men i detta trädgårdstips fokuserar vi på skötseln av en befintlig gräsmatta. Tänk på det så här:
varje grässtrå är en växt att odla och hur kan jag ge dem de bästa förutsättningarna för att må bra?
ÄLSKA DAGGMASK!

Mikrolivet, det vill säga svampar, bakterier, nematoder
och maskar med flera, är det viktigaste av allt och
våra bästa medarbetare för att få en snygg och välfungerande gräsmatta. Mikrolivet hjälper oss att bryta
ned gräsklipp och annat organiskt material som kan
ge gräset näring och förbättrar jordstrukturen. Utan
ett fungerande mikroliv ingen fin gräsmatta helt enkelt.
Hur nedbrytningen och mikrolivet fungerar testar du
genom att låta ett tunt lager finfördelat gräsklipp ligga
kvar efter klippning. Är det borta efter ett par dagar
fungerar det bra men ligger det kvar efter en vecka
behöver du göra något. För att stimulera mikrolivet så
kratta ut ett tunt lager brunnen kogödsel eller kompost
när gräset börjat växa på våren. Det kan upprepas

ytterligare två gånger under säsongen men inte senare
än i mitten av juli för att gräset ska hinna förbereda sig
för vintervilan. Både kogödsel och kompost innehåller
mikroliv och tillför organiskt material som förbättrar
jordstrukturen. På tre år kan man på detta sätt få
igång en välfungerande och naturlig nedbrytningsprocess. Skulle detta inte hjälpa så är det inte ovanligt
att det beror på att jorden är alltför kompakt. Prova då
också att vertikalskära gräsmattan när gräset börjat
växa på våren och gödsla och toppdressa i samband
med detta. Toppdressa innebär att du krattar ut ett
tunt lager grov sand, 2–8 millimeter, över gräsmattan.
Det finns också färdiga toppdressprodukter som
innehåller både sand, torv och gödsel.

GÖDSLING

Om man har en bra jordstuktur och bra fart på mikrolivet i gräsmattan räcker det oftast med att klippa
gräset och låta gräsklippet ligga kvar (förutsatt att det
är finfördelat och inte alltför mycket) för att ge gräsmattan den näring den behöver.
Använd inte konstgödsel, det ger ett snabbt men kortvarigt resultat och utarmar jordens mikroliv på sikt.
Det innebär att gräsmattan blir mer skötselkrävande
än om du istället får fart på mikrolivet. En gräsmatta behöver mycket sällan heller kalkas, kalk är också missgynnsamt för mikrolivet. Kalka endast efter
pH-analys om problemen kvarstår efter att de andra
åtgärderna prövats.
KLIPPNING

Klipp ofta och lite, aldrig mer än en tredjedel av
gräsets längd vid ett tillfälle och aldrig kortare än
4 – 5 centimeter. Klipper man kortare blir gräsets rotsystem grunt och det blir mer känsligt för torka och
slitage. Använd en klippare som finfördelar klippet
(mulcher-/multi-/bioklippare). Robotklippare är superbra,

de klipper ofta och lämnar kort klipp efter sig. För att
inte tala om allt arbete man spar in. Om gräsklipp inte
bryts ned får man lov att samla upp det tills man har
fått fart på nedbrytningsprocessen.

