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PLEJE AF GRÆS 

VAND 
Som udgangspunkt bør vanding af ny sået plæne undgås. Kommer der ikke regn inden for den 
første uge efter såning (ved årstider med lav luftfugtighed), skal vanding igangsættes. Der skal 
vandes, så jorden er fugtig min. i 5 cm dybde. Vanding skal fortsættes indtil der kommer nedbør i 
større mængder og græsset er etableret - dog max. med 3 dages interval, og ikke før overfladen igen 
fremstår tør. (fra august og frem, er der høj luftfugtighed). 
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Alt efter årstid gødes plænen, når den sås. Er der ikke gødet ved såning, skal der gødes, når klipning 
af plænen påbegyndes. 
Udbringning af gødning foretages, når græsset er tæt og lige inden regn. 
Anvend plænegødning f.eks .. NPK 16-3-15 
Efter følgende kan der gødes: marts: 2 kg. pr. 100 m2 - juni: 1,5 kg. pr. 100 m2 - august: 1,5 kg pr. 100 m2 

Der kan også gives kalk, der fremmer gødningsoptagelsen, det er dog bedst hvis der foreligger en 
gødningsanalyse, der påviser mangel på kalk. Det anbefales, at der min. hvert 5. år laves en 
gødningsanalyse. 

KLIPNING 
Første klipning er, når græsset og for den sags skyld ukrudtet er 10 cm højt - her klipper du det 
ned til 5 cm højde. 
Når græsset har etableret sig og er blevet tættere, kan klippehøjden gradvis reduceres. 
Grundregel er, at du klipper 1/3 - max. ½ af græssets højde, således undgår du at stresse græsset. 
klip ikke for lavt/tæt i sommerhalvåret, idet det udtørrer plænen endnu mere i tørkeperioder. 

VERTIKALSKÆRING � 
Om foråret er det godt at rive græsplænen igennem, evt. vertikalskære den, for at fjerne dødt 
plantemateriale og give luft til plænens rødder, og der kan eftersås på tynde og bare pletter. Pletter 
i plænen kan ofte opstå, hvis der ligger blade el.lign. på plænen i etableringsfasen. 

�JÆVNHED � 
Der kan også opstå ujævnheder i plænen med tid i forbindelse med sætning og brug, derfor kan 
det også være en fordel at tromle plænen et år efter såning. 

STEN I OVERFLADEN c::-:::,� 
Efter såning kan der forekomme sten i overfladen op til 25 mm. Frost mv. får sten til at vandre i 
jorden, og derfor kan det være nødvendigt at samle sten fra overfladen efter frost el.lign. ved en 
plæne der ikke er fuldt ud etableret. 
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