Gräsmatteunderhåll efter vintern
För en bra start på trädgårdssäsongen
Med den meteorologiska början av våren, börjar det också bli dags att väcka upp trädgården ur vintervilan. Dagarna och
nätterna är varmare och de första blommorna slår ut. Den som vill ha en vacker trädgård på sommaren, speciellt en vacker
gräsmatta, behöver sörja för ordentlig gräsmattevård redan nu.
Vi har sammanställt några tips som hjälper dig att förbättra din gräsmatta.

1. Förbered gräsmattan
Som ett första steg, vill vi härmed att du rengör gräsmattan ordentligt. Ta helt enkelt bort alla mindre grenar och löv från
gräsmattan så att den kan torka upp. Detta kommer att förhindra tillväxt av svampar och bakterier i din gräsmatta. Här
rekommenderar vi att arbeta med en kratta, eftersom det rätar upp den tillplattade gräsmattan och får bort allt löst material
från mellan stjälkarna.

2. Klippa gräsmattan
När jordtemperaturen överskrider ett minimivärde på 7°C till 8°C, kommer gräset börjar växa. Nu bör du klippa det en gång.
Det är viktigt att du inte klipper gräset för kort. Idealiskt är en strålängd på cirka 4 cm. Sålunda förblir gräsmattan stark och
gräset får tillräckligt med fukt för att driva på tillväxten.

3. Gödsla gräsmattan
En vecka före det fjärde steget med rivning bör du gödsla gräsmattan. Den ideala tiden för detta är i slutet av mars eller
början av april. Vi uppmuntrar dig att gödsla gräsmattan under molniga dagar. Vid nästa regn kan näringsämnena i gödseln
bättre sippra ner i marken och växterna absorberar dem bättre. När det gäller gödslingen är det viktigt att notera att du
distribuerar ut gödseln jämnt och inte övergödsla gräsmattan, eftersom det är skadligt för gräset.
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4. Vertikalskärning
Under vintern är din gräsmatta stressad och gräset varvas med mossa och
blir tovigt. Med hjälp av en vertikalskärare avlägsnas halm, mossa och
växtrester. Detta kommer aktivt att främja luftningen av gräsmattan och
jorden. Vi rekommenderar för optimalt resultat jämn rivning först på tvären
och sedan på längden. Passande gräsmatterivare finns i vår webshop.

5. Omläggning av gräsmattan
Har din gräsmatta fria ytor som är större än ett A5 ark, bör du inkludera dessa punkter med isydd av gräsfrön. Att sprida ut
gräsfröna är bäst efter spridning med en fast trädgårdsvält. Färska nysådda områden du bör inte beträdas så länge som
grästet inte täcker över luckan.

6. Vattna gräsmattan
Efter det att din gräsmatta klippts, gödslas, vertikalskurits och besåtts i kala
fläckar, bör du vattna gräsmattan tillräckligt. Här ges viktiga näringsämnen
jämnt fördelade på ytan, varvid gräsmattan återhämtar sig snabbt från
omvårdnadsåtgärder.

7. Regelbunden gräsklippning
För att få ett trevligt och tjockt gräs, rekommenderar vi att du klipper
gräset regelbundet. Speciellt på våren när gräset växer snabbt, kan du
ha intervall om en till två veckor med gräsklippare eller trimmer. För en
stark, frisk gräsmatta är det fördelaktigt att inte ta bort gräsklippet utan
använd gräsklippare med mulchingfunktion. Detta gör att gräset får
tillräckligt med näring och ger en stark och tät tillväxt.
Idealiska för detta ändamål är robotgräsklippare som tar hand
om detta automatiserade arbete. Vår gräsklipparrådgiver ger
dig en överblick över de olika modellerna från AL-KO och
hjälper dig med frågan om vilken gräsklippare du behöver.

Våra rekommendationer för lämpliga trädgårdsredskap
Som trädgårdsproduktstillverkare erbjuder vi ett brett utbud i vår webshop. Vi är ett medelstort företag och utvecklar våra
produkter i Tyskland, medan produktionen sker bland annat i Österrike.
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För markberedning har vi tre rekommendationer som baseras på förhållandena på din ort samt dina personliga behov. Vill
du arbeta självständigt, rekommenderar vi vår bensindrivna vertikalskärare AL-KO Combi Care 38 P, som levereras
komplett med box och är idealisk för större områden. För mindre gräsmattor är det idealiskt med vår batteridrivna
vertikalskärare AL-KO SF 4036. Inom området elektriska vertikalskärare rekommenderar vi AL-KO Combi Care 38 E
Comfort, vilken är idealisk, särskilt för större ytor.
Även inom detta området kan vi ge dig några tips om hur man ska "klippa gräsmattan". Om du inte själv vill klippa utan vill
använda tiden till annat är verkligen en robotgräsklippare perfekt för dig. Vår robotgräsklippare i serien Robolinho® erbjuds
med olika utrustning och i olika storlekar. Perfekt utformad för dig. Dessa moderna trädgårdsredskap klipper självständigt
och effektivt gräsmattor upp till 2000 m². Och tack vare intelligent smarta hem-anslutningar kan du kan till exempel använda
robotgräsklippare Robolinho 500 I, som är idealisk att binda samman med andra smarta enheter som styrs via läsplatta eller
smartphone. För särskilt stora gräsmattor, rekommenderar vi en trädgårdstraktor som solo by AL-KO T 22 – 111.7 HDS-A
V2 Comfort. Tack vare översikten av driften arbetar du med högsta komfort. På vintern kan du helt enkelt fortsätta att
använda traktorn med kompletterande tillbehör för att frigöra din uppfart från snö. Den klassiska gräsklipparen är utan
tvekan den bensingräsklipparen. Vår bensingräsklippare AL-KO Highline 46,8 SP-A är lämplig för gräsmattor upp till 1400
m² och har energibesparande hjuldrift samt erbjuder central klipphöjdinställning.
Men går också att matcha med pumpar för att vattna trädgården, erbjuder vi ett brett urval. Titta på detta som är det bästa i
vår kategori "vattenpumpar".

En bra start på trädgårdssäsongen
Om du följer våra tips för din trädgård, kan du påbörja trädgårdssäsongen säkert och full av förväntan. Senast i början av
sommaren, ser du de första frukterna av en bra gräsmattevård som grönskar framför ditt hus där inget står i vägen.
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