Nysået græs
En ny sået græsplæne er fuldt etableret efter ca. 1 år. før den tid er den ikke helt tæt, og har ikke
den optimale roddybde og slidstyrke. En plæne sået i foråret kan der forekomme meget frø ukrudt
i. august/ september er det mest optimale tidspunkt at så græs.
VAND
Sørg for at vande, der skal nemlig vand til før frøene kan spirer ( i efteråret er der høj
luftfugtighed).
Kommer der ikke vand fra naturens side, anbefales det at vande de første 2 uger med ca. 20 mm
vand fordelt over ca. 4 gange a’ 5 mm
Det kan være en fordel at forsætte vanding en gang om ugen, hvis der ikke kommer vand naturligt.
GØDNING
Alt efter årstiden gødes plænen når den sås.
Derefter skal en plæne der er lavet i foråret gødes ca. 3 gange over forår / sommer med N12-P6K14 el.lign. med 3 kg. pr. 100 m2
Det bedste er dog at gøde ud fra en gødningsanalyse, så græsset får præcis det næring, den har
brug for.
Året efter og efter følgende gødes der med N16-P3-K14
- midt april med 2 kg. pr. 100 m2,
- starten af juni 1,5 kg. pr. 100 m2 og
- start august 1,5 kg pr. 100 m2
Husk der gødes op til regn eller overskyet vejr, så det ikke svitser græsset af.
KLIPNING
Grundregel er at man klipper max 1/3 del af toppen, så stresser man ikke græsset.
I starten må man godt vente til græsset er ca. 7 cm højt eller venter 3-4 uger, klip højt de første
mdr. ca. 5 cm og derefter en 3,5 -4 cm højde.
Men husk ikke at klippe for lavt/tæt i sommerhalvåret, idet det er med til at udtørre plænen
endnu mere i en tørkeperiode.

VERTIKALSKÆRING
Om foråret er det godt af rive græsplænen igennem, evt. vertikalskære den, for at fjerne dødt
plante materiale og give luft til plænens rødder. Der kan også gives kalk, der fremmer
gødningsoptagelsen, og eftersås på tynde og bare pletter. Bare pletter kan ofte opstå hvis der
ligger blade el.lign. på plænen i etableringsfasen.
RULLEGRÆS
Ved færdiggræs / rullegræs bør der vandes meget, mindst hver 2 - 3 dag med stigende interval
indtil græsset er groet fast til underlaget. Rullegræs tåler let færdsel, lige efter udlægning, men bør
have ro til at etablere sig i de første 2 -3 uger.
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