
Det finns många sätt att så gräs
på och allting  handlar om hur

en vill att slutresultatet 
ska bli.

SÅ
NYTT 
GRÄS

   

      

   



FÖRARBETE
Är det viktigt 

för dig att ytan ska vara helt 
jämn, så är det i 

förarbetet innan sådd 
du ska  jämna till.



RENSA YTAN 
från diverse skräp 

och räfsa tills den blir 
precis så som 
du vill ha den. 

Alla som tänker klippa 
med gräsklippare 

senare måste absolut 
rensa bort större stenar, 

rötter med mera.

Du kanske till och med behöver fylla ut den med mer 
jord eller så kanske lite dressjord räcker.

Dressjord är alltid en bra grund att så gräs i då fröna 
lätt får kontakt med den typen av underlag. Men det är 
absolut inte ett måste.



Har du ingen ny jord 
som du sår gräset i så är det 
alltid bra att räfsa ytan lite 

innan sådd samt direkt 
efter (innan du vattnar) 

så fröerna får
 bra jordkontakt.



Är det en yta 
som du INTE har i direkt 
anslutning till andra ytor 

som du vill ha gräsfria, 
så kan du så ytan genom 

att hälla gräsfrö i din 
Algomin-spridare. 

Du får prova dig fram till en inställning och det är viktigt att 
inte så för tätt. Då kan gräsfröer vägra att gro. 

Det går också att så gräsfrö direkt från Algomins 1 kilos 
förpackningar eller att strö ut med händerna.



Oavsett vilken typ 
av jord du har som 

underlag till din sådd så 
är det väldigt bra att 
GÖDSLA DEN 

INNAN SÅDDEN 
(det går bra samma dag)

Gödsla med Algomin Prunkande trädgård 
och gödsla enligt påsens anvisning.



När du har sått 
fröerna ska du 

BÖRJA 
VATTNA! 

Du vattnar dagligen och bäst är det att vattna 
lääääänge och på kvällen. Så dunstar inte 
vattnet bort. 

Täcker du sådden med fiberduk är det väldigt bra. 
Dels för att ytan inte ska förstöras av djur med 
mera, samt för att det blir ett litet min-
växthus därunder.
 
Fiberduken hindrar också flygande ogräsfröer 
från att landa bland dina gräsfrö.



DAGS ATT KLIPPA:
När gräset vuxit upp så mycket så att det 
lyfter fiberduken ordentligt, kan du ta av 
fiberduken samt börja klippa det. 

KLIPP HÖGT 
i minst en säsong 
på nysådd, gärna 
alltid högt. (6cm)



DAGS ATT GÖDSLA:
I samband med att du börjar klippa det nya grä-
set är det också dags att gödsla med 
Algomin Grönare Gräsmatta. 

Det är också en bra tid att rensa bort ogräs från 
ytan så att gräset kan breda ut sig. Jorden bru-
kar också vara enkel att ogräsrensa när det är 
nysådda ytor.

Gräs älskar att 
bli klippt men aldrig mer 
än 1/3 av gräsets strå per 

gång du klipper.
Gräs älskar också att bli 
använt, så våga använda 

din gräsmatta!



Algomin Mjuk & Tät Gräsmatta 
är en av våra två gräsfröblandningar och den är mer 
långsamtväxande och tätväxande som kräver färre 
klippningar och tål att klippas kort. 

Algomin Mjuk & Tät Gräsmatta kan vara något 
känsligare för platser där det är extremt mycket 
sol (om det inte vattnas då och då) eller där det är väl-
digt mycket skugga.

VÅRA GRÄSFRÖ



Algomin är 
ofarligt för barn

 och husdjur.

Algomin Slitstark Gräsmatta 
I skugga eller väldigt soliga områden är Algomin 
Slitstark Gräsmatta ett bättre alternativ. 

Algomin Slitstark gräsmatta är också bra vid 
områden där lekande barn och/eller hundar rör 
sig mycket då denna gräsfröblandning växer 
snabbare.
 



Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö
info@algomin.se  www.algomin.se

Följ oss på 
vår blogg, 
Instagram 

och Facebook

Har du frågor?!
Maila mig på 

anna@algomin.se


