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Förberedelser av underlaget
Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot, kirskål och åkertistel.
Beroende på den befintliga underlaget/jordens kvalitet bör den antingen kompletteras med ny växtjord
av god kvalitet, jordförbättras eller gödslas. Undvik
dock gödsling vid höstplantering. Underlaget skall vara
jämnt så att perennmattorna/buskmattorna får bra
jordkontakt vid utläggningen.

Åtgärder mot rotogräs

Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att
lägga ut en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna överlappas ordentligt. En ogräsfri jordblandning påförs därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan också i
förväg åtgärdas genom att täcka marken med en icke
ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget.

Hantering av mattorna

Perennmattor hanteras enkelt av 1-2 personer.

Utläggning av perennmattor
Lägg mattorna tätt kant i kant ovanpå det förberedda underlaget.
Det är viktigt att mattorna får bra jordkontakt vid utläggning och att ytterkanterna täcks väl för att förhindra
uttorkning.
Perennmattans jordlager ska placeras under angränsande ytor.
Om mattan monteras i branta slänter eller utsätts
för extrema vindar bör den förankras med exempelvis träspik.

I specifikationen för respektive art kan du se i
vilka mått som mattorna levereras.

Vatten är viktigt

Efter utläggning vattnas ytan noga. Under de första
veckorna efter montaget ska mattorna vattnas igenom
så att det blir blött under mattan. Efter ett tag kommer nya rötter att söka sig ner i jorden och behovet för
vattning minskar. Vi rekommenderar bevattning under
de 2 första säsongerna.

Skötsel
De marktäckande arterna har genom sitt växtsätt en
ogräshämmande verkan. Det finns risk att oönskad
vegetation kan uppkomma om vegetationen är mer
svagväxande i något parti.
Ogräsrisken är vanligtvis störst i randzoner där den
marktäck-ande vegetationen gränsar mot andra ytor.
Eventuellt ogräs skall rensas bort så fort som möjligt.
När den marktäckande vegetationen etablerats behöver den bara vattnas under mycket torra förhållanden.

Gödsling

Utförs lämpligen vartannat år med långtidsverkande
gödselmedel (ca 30 g/m²) eller motsvarande.

Montage på ogräsfri jord

Montage på jord med ogräsinslag
30-50 mm Perennmatta

30-50 mm Perennmatta

200 mm ogräsfri jord

Befintlig ogräsfri jord luckras

Ogräshämmande fiberduk
Befintlig jord - luckras
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