Tre gode råd til din
græsplæne
Ser din græsplæne trist, tynd og vissen ud – og er den
samtidigt fyldt med mos. Så er her tre gode råd til at få en
flot, tæt og grøn plæne.
Eftersåning, gødskning samt plænedress er nøgleordene.

Eftersåning
Plænegræsserne kan ikke selv sætte frø, når de gror i en
plæne. Derfor er det nødvendigt indimellem at efterså med
nye græsfrø. Når man eftersår oven i den gamle
græsplæne, får græsset nyt liv, hullerne vokser til, og

plænen forstærkes og forskønnes.
En vertikalskæring før eftersåning giver det bedste resultat.
Vertikalskæringen skaber plads til de nye planter og sikrer
en god jordkontakt. En vertikalskæring kan fint foretages
om foråret, men det er vigtigt, at man ikke vertikalskærer,
før græsset er i god vækst – dvs. når det har været klippet
et par gange.

Sådan gør du
Klip den gamle plæne tæt og kør den over med en
vertikalskærer, gerne både på langs og på tværs. Riv alt
det gamle væk og efterså så plænen med ca. 1½ kg frø pr.
100 m2. Eftersår du i en lun og fugtig periode, får du
glæden af de nye græssorter på ganske få uger.
Er din plæne ikke helt så slem, kan du sagtens nøjes med
at rive den godt igennem med en almindelig rive.
Alle græssorterne i Turfline® blandingerne er S-mærkede.
Det giver dig sikkerhed for en gennemprøvet,
dokumenteret kvalitet, specielt egnet til græsplæner.
Den stærkeste og tætteste plæne fås ved at efterså én
gang om året.

Plænedress
Er plænen ujævn eller fyldt med småhuller, vil det være en
god ide, at give den en omgang Plænedress.
Plænedress består af en blanding af velsorteret kompost
samt specialsand. Plænedress fylder småhullerne ud samt
giver græsplænen et godt pift af organiske, og dermed
natulige gødningsstoffer.
2 mm Turfline®Plænedress om året er med til at holde din
græsplæne i god kondition.

Gødning

Når du har eftersået, er det en rigtig god idé at give plænen
gødning. Plænegødning har ikke kun til opgave at få
græsset til at gro. Den er også med til aktivt at bekæmpe
ukrudt. Gødning øger græstætheden og styrker rodnettet.
En tæt og slidstærk græsplæne giver ganske enkelt ikke
plads til ukrudt. Gød efter opskriften ”lidt men ofte”. Første
gang ca. midt i april, igen før Skt. Hans og så en gang i
løbet af eftersommeren. Husk altid at sprede gødning på
tørt græs for at undgå svidninger.
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