
Kostnadseffektiv etablering av gräs

Hydrosådd

Proffs på gröna sportytor



Hydrosådd är en mycket effektiv metod för 
etablering av gräs. Med stor precision sprids 
gräsfrön tillsammans med en blandning av vatten, 
träfibermulch, bindemedel, jordförbättrande tillsatser 
och näring. Tankblandningen sprutas ut genom 
högtryck direkt på jorden. Speciella munstycken gör 
att fröna fördelas jämnt över hela ytan.

Metoden har en rad fördelar. Hydrosådd fungerar 
som ett växthus genom att binda fukt och näring, 

vilket skapar en optimal start för gräsfröet. I regel 
gror det redan efter ett par dagar och den nya 
gräsytan är etablerad inom några veckor till en 
månad beroende på årstid.

Hydrosådd är en modern och miljöriktig metod för 
etablering av gräsytor samt för erosionskontroll. 
GML Sport har goda referenser inom etablering av 
gräs på såväl sportytor som allmänna grönytor och 
infrastruktur.

Hydrosådd en effektiv  
metod för etablering av gräs

• Kostnadseffektivt

• Snabb etablering

• Perfekt för svårtillgängliga ytor

• Modern och miljöriktig metod

• Bättre slutresultat

Fem fördelar med hydrosådd



”Hydrosådd skapar 
perfekta möjligheter  
för den nya plantan 

 och skyddar samtidigt  
mot erosion”

Vi hjälper er att på ett  
kostnadseffektivt sätt etablera gräs
Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Vårt 
koncept för att effektiv etablera gräs är baserat på 
modern teknologi. Vi har utvecklat arbetsmetoder 
med de absolut senaste innovativa lösningarna 
för snabb etablering av gräs. Metoden passar lika 
bra till golfbanan som sportytor och parkområden. 
Hydrosådd erbjuder en snabb etablering även på 
besvärliga områden.  

På GML Sport har vi över 20 års erfarenhet av 
professionell skötsel av gröna sportytor. Vi vet 
vad som krävs för att säkerställa bästa möjliga 
förhållanden. Genom att arbeta inom fastställda 
ekonomiska ramar planerar och genomför vi våra 
uppdrag. Det ger våra beställare frihet att utveckla 
sin verksamhet utan några störningar.

• Kvalitén som hydrosådd ger är mer livskraftig och har ett 
bättre slutresultat och livslängd än både torvning och 
handsådd. Rotetableringen blir betydligt djupare och man 
undviker den chock som man får då torven läggs på en ny 
jord. Hydrosådd ger i regel ett överlägset resultat då fröna är 
mer motståndskraftiga mot yttre påverkan för att det har växt 
upp i nuvarande jord.

• Vårt system är ett totalt koncept för att etablera gräs med 
ambitionen att skapa perfekta, professionella gräsytor. Vi 
erbjuder dig produkter och lösningar anpassat efter dina 
behov och har såväl enskilda tjänster som specialanpassade 
totallösningar, tillsammans ett överlägset alternativ när det 
gäller allt som är viktigt inom krävande landscaping.

Tunga skäl för hydrosådd



Därför är hydrosådd så 
kostnadseffektivt

Hydrosådd är definitivt det mest ekonomiska alternativet 
vid etablering av gräs och utan de nackdelarna i form av 
tidsåtgång, materialkostnader eller manuellt arbete som krävs 
vid läggning av färdigt gräs eller traditionell gräsetablering. 
Rotetableringen är djupare och man undviker risken för ”chock” 
att bli planterad i en ny främmande jord som sker vid torvning. 
Hydrosådd kostar som regel 50-80% mindre än färdigt gräs. 
Hydrosådd är också ett ekonomiskt alternativ gentemot 
traditionell gräsetablering. Ett område som tar en halv dag för 
handsådd kan man göra på en timma med hydrosådd. Med ett 
bättre resultat, snabbare etablering samt mindre efterarbete. 

Kvalitét i form av livskraft,  
livslängd och slutresultat 

Kvalitén som hydrosådd ger är mer livskraftig och har ett bättre 
slutresultat och livslängd än både torvning och handsådd. 
Rotetableringen blir betydligt djupare och i regel ett överlägset 
resultat då fröna är mer motståndskraftiga mot yttre påverkan. 
Hydrosådda ytor håller fukten bättre än torvade och handsådda 
ytor, därför kan fröet gro och etablera sig snabbare. Dessutom 
ger sprutsådd mindre problem med ogräs, ingen effekt med 
olika lager jord, bättre möjligheter att plantera träd och buskar, 
och man minskar betydligt risken för erosionsskador. 

Såhär fungerar en effektiv och 
exakt hydrosådd

Hydrosådd är en metod att effektivt och med precision sprida 
gräsfrö eller exempelvis blomfrö tillsammans med en blandning 
av vatten, pappers- eller träfbermulch, bindmedel, vätmedel, 
jordförbättrande tillsatser och näring. Denna blandning sprutas 
ut genom högtryck direkt på jorden med speciella munstycken 
och fröna fördelas jämnt över hela ytan. Var frö hålls på plats 
av mulchen - vilken fungerar som ett växthus och binder 
vatten. Mulchen bildar en miljö som håller fröet fuktigt och 
ökar grobarheten. Eftersom fröet hålls på plats av mulchen 
så förhindras skador från regn och erosionen avtar även på 
brantare sluttningar. I allt så ger hydrosådd stora fördelar i 
och med att fröet har tillgång till vatten vilket stimulerar till ett 
hälsosamt djupt rotsystem. 

Grönt direkt och grodd på  
ett fåtal dagar

Även om hydrosådd ger det härliga gröna intrycket direkt 
så ger den inte den omedelbara effekten som man får med 
färdigt gräs. Kombinationen av  kostnader, kvalitét, täckning, 
erosionskontroll och hälsan på gräset är däremot alla klara 
fördelar för hydrosådd. Det är avsevärt mycket snabbare och 
enklare att hydroså än att rulla ut färdigt gräs. En ordentlig 
utförd hydrosådd börjar i regel gro inom 3-5 dagar, och är under 
normala förhållanden klar att börja klippas inom 3-4 veckor - 
betydligt snabbare än handsådd.

Mulchens förmåga att hålla 
vatten 10 gånger sin egen vikt

Med mulchens förmåga att hålla vatten upp till 10 gånger sin 
egen vikt, är det definitivt bevisat att hydroådd är den bästa 
metoden till snabb, sjukdomsfri, hög andel överlevande grodda 
frön och skydd av frön. Ingen annan metod för att etablera gräs 
har de fördelar som hydrosådd kan uppvisa för att hålla fukt. I 
sprutblandningen så används mulchen och bindmedel för att 
nagla fast blandningen i slänter och hålla fukt. Vattnet frigörs 
sedan långsamt tillsammans med näring till rotsystemet tills 
nästa bevattning eller regn. En hydrosådd yta börjar gro gräs 
från rötterna först, vilket ger ett djupare rotsystem som blir mer 
okänsligt för torka.

Hur kan vi veta att hydrosådd är 
rätt för oss?

Kontakta oss för att undersöka möjligheterna med hydrosådd, 
på så vis får ni klart för er hur smidigt det fungerar för er. Vi 
kan marknaden och förstår att vårt upplägg med hydrosådd 
är ett bättre alternativ vid alla former av byggnation då risken 
för att många timmars finplanering, dyra frön, jord och tillförda 
näringsämnen kan spolas bort av ett oväder, dåligt fungerande 
bevattning eller häftig vind. Det medför inte bara reparation, 
omsådd och en kostnadsfördyring utan det ger också andra 
mycket ofördelaktiga konsekvenser i ett byggprojekt.

Fördelar med hydrosådd

GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades 
snabbt till att bli en av landets ledande leverantörer 
av maskinutrustning för skötsel av gröna sportytor. 
Företaget har alltid satt en stolthet i att agera både 
som kunskapsförmedlare och samarbetspartner till 
användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av 
tjänster inom drift, renovering och anläggning av 
gröna sportytor till golf- och idrottsplaner börjat 
växa fram. Inom just dessa områden, entreprenad, 
har GML Sport genom offensiva satsningar snabbt 
tagit en ledande position. Företaget befinner sig i en 
stark expansion på tjänstesidan och räknar med att 
antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka 
kraftigt under de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av 
professionella lösningar för alla idrotter som utövas 
på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och 
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha 
den kunskap och erfarenhet inom Sports Turf 
Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre 
storstadsområdena men åtar oss naturligtvis 
uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö 
ISO 14001 certifierade. Sedan maj 2014 är GML 
Sport en del av Green Landscaping.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig.
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