
Mjuk & tät 
gräsmatta

GRÄSFRÖ
Ger en tät gräsmatta som drar blickarna till sig.

Passar robotgräsklippare.
Ger ett mjukt och vackert gräs.

MJUK OCH TÄT GRÄSMATTA:
PERFEKT TILL BÅDE NYSÅDD OCH STÖDSÅDD.
Algomin Mjuk & tät gräsmatta ger en vacker och tätväxande 
gräsmatta som kräver färre klippningar, och tål klippas 
kort. Fröblandningen innehåller torktålig rödsvingel och 
sjukdomsresistent ängsgröe –svenskodlade gräsfrön av högsta 
kvalitet. I den härblandningen är all rödsvingel tätväxande sorter 
ängsgröen bidrar med slitstyrka. Algomin Mjuk & tät gräsmatta
är en gräsfröblandning som fungerar i hela Sverige.

NÄR SKA JAG SÅ?
Du kan så gräsmatta under hela växtperioden – från vår
till höst. Enklast är under tidig höst då det fortfarande är
varmt samtidigt som jorden är fuktig.

HUR GÖR JAG?
Nysådd: Jämna till ytan väl och plocka bort stenar och rötter.
Vattna så jorden är genomfuktad. Grundgödsla med en 
Algomin-produkt som är fri från kväve, men innehåller rikligt 
med fosfor och kalium, t ex Höstnäring. Blanda ner näringen så 
det hamnar på 0-10 cm djup.

Dela upp ytan som ska sås i mindre delar så blir det enklare att 
dosera. Så i två riktningar, för hand eller med en spridarvagn.  
Mylla sedan ner gräsfröna med en lövräfsa och platta till ytan 
med en gallervält. Efter sådd måste ytan hållas fuktig 3-4 veckor 
tills fröna grott och fått rötter. Klipp första gången när gräset är 
5-6 cm högt. För att ge gräset en bra start rekommenderas en 
halv dos Grönare gräsmatta direkt efter första klippningen
(gäller endast vid sådd under vår-sommar).

Reparation/stödsådd: Stödså vår eller höst så får du en tätare 
gräsmatta som står emot ogräs bättre. Det är viktigt att fröna får
jordkontakt. Luckra upp ytan som ska repareras eller stödsås. 
Sprid generöst med frön i gräsmattans svaga partier och topp-
dressa gärna de stödsådda partierna.
Håll de nysådda partierna fuktiga.

Välj rätt gräsfröblandning – Algomin Slitstark gräsmatta om
din gräsmatta har mörkgrönt, lite kraftigare gräs, Algomin Mjuk & 
tät gräsmatta om din gräsmatta består av tunna, fina grässtrån.

DOSERING: 1 kg / 50 m².

MILJÖMEDVETEN TRÄDGÅRDSGLÄDJE MED ALGOMIN
Förpackningen återvinns som papper och överblivna fröer 
lämnar du på din lokala återvinningsstation eller ger bort till 
en glad person.

FÖRPACKNINGAR
1kg/50m2

5kg/250m2 

Algomin AB
Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, Sverige

+46 (0)13-31 22 32, info@algomin.se
WWW.ALGOMIN.SE

INNEHÅLL
Rödsvingel ”Joanna” 
Ängsgröe ”Miracle” 
Ängsgröe ”Yvette” 
Rödsvingel ”Musette” 
Rödsvingel ”Greenfield com” 
Rödsvingel ”Joppa” 
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