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PLEJE AF RULLEGRÆS 

VAND Det er MEGET vigtigt, at man starter vandingen lige efter rullegræsset er lagt ud. Som udgangspunkt vandes der med 15-20 mm hver 2. dag de første 2 -3 uger, hvis det ikke regner. Græsset skal ikke sejle i vand, men holdes fugtigt mellem tørven og jorden i hele perioden, indtil det er groet fast. Hvor meget eller lidt der vandes, er der kun vejret til at bestemme. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det er fugtigt nok, kan man løfte lidt i et hjørne af græsset, for at se om der er fugtigt mellem tørv og jord. 
VANDINGEN ER DEN VIGTIGSTE FORUDSÆTNING FOR ET PERFEKT RESULTAT! 

GØDNING Udbringning af gødning foretages 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 Plænen klippes første gang efter en uge, efterfølgende klippes mellem 3 og 5 cm og gødes efter behov. 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. 
VERTIKAL SKÆRING � Om foråret er det godt af rive græsplænen igennem, evt. vertikalskære den, for at fjerne dødt plantemateriale og give luft til plænens rødder. Der kan også gives kalk, der fremmer gødningsoptagelsen, og eftersås på tynde og bare pletter. 

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. 

SVAMPE Ved meget fugtigt vejr kan der komme en lille brun svamp (høstsletsvamp), den er ikke giftig og forsvinder af sig selv. 
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