Hvordan plejer du din nysåede plæne?
Fremspiring
Vi bruger en frøblanding med 5-6 sorter med hver deres egenskaber, og som
også har meget forskellig fremspiringshastighed.
Når græsset er sået er det desuden meget afhængigt af vejret, hvor hurtigt
det spirer og bliver tæt.
For at komme i gang kræves grundig gennemvanding af jorden, og dette
kommer naturligt på et eller andet tidspunkt med regnen. Indtil da ligger
frøene og hviler i jorden og tager ingen skade. Hvis man er utålmodig kan
man godt vande, men det er et stort arbejde og kræver meget vand (husk at
respektere et evt. vandingsforbud). Hvis man vælger at vande, skal man
bruge en vippe-vander og lade den stå i minst 2 timer hvert sted. Vandingen
skal fortsætte på denne måde indtil græsset er etableret, hvis det altså ikke er
begyndt at regne meget i mellemtiden.
Der vil nogen gange være behov for lettere eftersåning, som i selv kan gøre.
Brug de frø vi har udleveret. Ved tvivl kontakt os for vejledning.
Klipning
Græsset skal vokse sig ret langt inden det klippes første gang (8-10 cm), for
så får rødderne også mulighed for at komme godt nedad. Herefter kan det
klippes efter jeres ønske. Det bør dog ikke være for kort (helst ikke under 3
cm).
Gødning
Det er meget vigtigt for en ny græsplæne at den gødes rigtigt, ellers bliver den
ikke tæt og ukrudtet for for let spil
Når græsset såes giver vi gødning til den første tid. Herefter skal I selv gøde
hver 2. måned gennem de første sæsoner: April, juni, august og oktober.
Brug NPK 14-3-18 + mikronæringsstoffer eller tilsvarende. Giv 3 kg. pr. 100
m2 pr. gang.
Øvrig pleje
Græsset holdes i god vækst med gødning og kalkes hvert 4. år med havekalk
eller dolomitkalk.
Ukrudt
Der ligger masser af ukrudtsfrø i jorden og deres fremspiring kan ikke undgås.
Man kan ikke gøre så meget for at forhindre det i etableringsfasen udover at
sørge for at passe græsset bedst muligt som beskrevet ovenfor.
Ibrugtagning af græsplænen
Man kan godt gå forsigtigt på den nye plæne, men leg og ophold bør vente til
græsset er etableret.

