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Gröna tips från Klippo®

Så sköter du din gräsmatta under årets varmaste månader
På sommaren är det viktigt att du sköter om din gräsmatta på rätt sätt så att den förblir grön
®
och vacker. Klippo har tagit fram sina bästa tips för en välmående gräsmatta under årets
varmaste månader. För att få bästa klippresultat och längsta livslängd är det även viktigt att du
väljer en modell av gräsklippare som passar din tomt och att du sköter om gräsklipparen på
bästa sätt.
Tips för en grönskade gräsmatta
I början av sommaren står din trädgård i full grönska och din gräsklippare används flitigt. I juni är det
också dags att gödsla gräsmattan. När den riktiga sommarvärmen gör sitt intåg, i juli, minskar
gräsmattans tillväxt och behöver därmed inte klippas lika ofta. För att undvika en torr och brun
gräsmatta bör den få en ordentlig rotblöta ungefär en gång i veckan för att bli tåligare och grönare.
Vattna på kvällen så att inte vattnet avdunstar direkt. Man bör inte klippa kortare än 4 cm, korta
gräsmattor är nämligen känsligare för slitage och uttorkning. I slutet av sommaren, i augusti, är det
dags att gödsla igen. Vill man anlägga gräsmatta är det en bra tidpunkt att göra det när hösten sakta
gör sitt intåg. Efter man har sått fröna, klipp inte det nysådda gräset förrän det är 5-7 cm högt.
Välj rätt gräsklippare
®
Klippo har ett brett utbud av gräsklippare och trädgårdsmaskiner. Vad man väljer beror på vilka
behoven är, gräsmattans storlek och utformning samt hur ofta man är beredd att klippa sin gräsmatta.
En handdriven gräsklippare passar dig med liten gräsmatta och som gillar motion medan en
motordriven gräsklippare är perfekt för större tomter. Behöver gräsmattan extra gödning är en
mulcherklippare att föredra. Om du vill ha en helt ren gräsmatta ska du välja en gräsklippare med
uppsamlarsystem, då allt är ”räfsat och klart” när du har klippt din gräsmatta. En cylinderklippare ger
bästa möjliga klippresultat genom att grässtråna klipps med samma princip som en sax.
Skötselråd
Tänk också på att din gräsklippare behöver omvårdnad. Rätt skötsel av maskinen gör att den får lång
livslängd och fortsätter att klippa din gräsmatta med ett bra resultat. Se till att spola rent maskinen
efter varje klippning, se över att du har välslipade gräsklipparknivar och att du kontrollerar om luftfilter,
tändstift och motorolja behöver bytas. En gräsklippare bör även förvaras i ett garage eller förråd så att
den skyddas mot fukt och sol.
®

Produkter från Klippo säljs i fackhandel och hos välsorterade järn- och bygghandlare.

Klippo® är ett varumärke som tillhör Klippo.
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