
1 / 2

Biologiska lösningar!

Ecoturf AB
T: +46 (0)841 04 09 72
E: info@ecoturf.se
www.ecoturf.se

Den perfekta gräsmattan  
– eller i alla fall nästan!
Här i början av april är våren i full gång. Det blir allt ljusare, och vi ser hur träd, buskar 
och blommor längtar efter att få slå ut. Vi har haft en mild vinter, och snödroppar och vin-
tergäck kom tidigt. Och nu lyser det blått och gult av scilla och påskliljor i våra rabatter.

Då är det inte underligt om våra tankar går till ännu varmare tider... till grillen, terrassen 
och den vackra gröna gräsmattan, som likt sammet smyger sig runt rabatterna, samtidigt 
som den fungerar som det perfekta underlaget för barnens och barnbarnens sommarlekar.
   
Vill man se drömmarna förverkligade, så är det hög tid att sätta igång. Som den idoge 
trädgårdsarbetare du är, har du säkert sett till att gödsla gräsmattan under hösten, och då 
är den snart vacker och inbjudande igen. Skulle du ha glömt att gödsla, så är det förstås 
extra viktigt att gräset får näring nu under våren.

Här får du lite vägledning, som du förhoppningsvis kan hämta inspiration från!

Februari/början av mars
Platta till mullvadshögarna och plocka bort pinnar, blad och andra trädgårdsrester från 
gräset. Gräset behöver ljus och luft för att ”leverera”. Eventuella daggmaskhögar bör man 
jämna till med en kratta eller en styv borste.

Mars
Om vintern har varit mild, och gräsmattan vuxit, så tänker man kanske att det är dags att 
klippa den. Och det är det förstås – men vänta till en dag då det är torrt. Ställ in en hög 
klipphöjd, så att gräset inte blir stressat av att plötsligt bli av med en hel del bladmassa. 
En tumregel är att aldrig klippa bort mer än en tredjedel av bladets längd åt gången.
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Mars-april
När gräset har vuxit till sig och det blivit dags att klippa det för andra gången, bör man 
också fundera på om en vertikalskärning är nödvändig. Om gräsmattan är ”förorenad” av 
tusenskönor, maskrosor, groblad och annan oönskad växtlighet samt gamla klipprester mel-
lan rothalsarna, kan en vertikalskärning göra nytta.

Mossa kan också vara en anledning att vertikalskära. Man bör dock vänta med detta tills 
gräsmattan behandlats med ett effektivt mossmedel, så att man skapar plats för gräsfrön 
och gödsel. I särskilt besvärliga fall kan det betala sig att vertikalskära både före behand-
lingen med mossmedel och tre veckor efter den.

Det är vanligt att man för att slippa mossa kalkar efteråt. Tänk dock på att för mycket 
kalk kan störa gräsets näringsupptagning, med ett dåligt resultat som följd.

Slutet av mars-augusti
Utan ”mat och dryck” är det ingen som orkar. Det gäller även gräset, och att man gärna 
vill slippa klippa hela tiden duger inte som ursäkt. Frågan är nämligen inte om gräset ska 
ha näring eller ej, utan vilken näring. Utan närmare jämförelse skulle jag vilja likna nitrat-
haltig gödsel (No3) vid människans fast food. Man blir mätt och växer, fortare än vad som 
är bra, och man växer på fel håll.

Därför gäller det att tänka på följande: välj gödsel utan nitrat, men med mikronäring och 
gärna extra magnesium.

Även om du använder en bra organisk gödsel, så gödsla enligt principen ”lite men ofta”. 
Då behåller du i hög utsträckning kontrollen över gräsets tillväxt.

April-september
Gräset bör också tillföras nytt gräsfrö, allt efter behov, och alltid efter vertikalskärning/
mossbehandling. Det är ett effektivt sätt att få gräsmattan tät, och det gör det svårare för 
ogräset att få fäste.

Här är det också viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det man köper. De billigaste 
fröpåsarna på marknaden innehåller en hel del skräp.

Till en prydnadsgräsmatta bör man välja blandningar med rödsvingel och ängsgröe. Behövs 
bättre slitstyrka bör man välja rajgräs, gärna i kombination med ängsgröe och eventuellt 
cirka 25 % rödsvingel.

Behöver du ytterligare rådgivning, så vänd dig gärna till din lokala handelsträdgård. Vad 
som behöver göras under hösten, det återkommer vi till...

Vi önskar fina upplevelser trädgården!

Vänliga hälsningar 
Ecoturf AB

Jan Kjær Rasmussen,
Groundsman (fotbollsplanens greenkeeper)
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