Græspleje kalender
Januar

April

Riv plænen, og fjerne bladene.

Det afklippede græs bør om muligt samles og fjernes.

Ret græskanterne med en kantskærer,
så de ser indbydende ud.

Så er det tid for anden del af behandlingen mod mos.
Brug Opstarts Plænegødning igen, og efterså hvor der
er bare pletter.

Reducér hække der skygger i højden, og beskær træer.

Gå ikke på plænen når det er frost.

Februar

Gå din plæneklipper efter, og foretag nødvendig
vedligeholdelse
Husk at det er en god investering at fjerne spirende
ukrudt nu

Slå plænen efter behov, og hold den på en jævn højde.

Ret græskanterne med en kantskærer, så de ser
indbydende ud.
Luft græsplænen med en plænerive for bedre dræning
og for at styrke rødderne.
Giv plænen sommergødning første gang. Vælg selv
ud fra vort kvalitetssortiment; Kvalitetsplænegødning,
Organisk plænegødning, eller Plæne havegødning.

Brug en stiv kost for at jævne ormeskud på plænen.
Gå græsplæne igennem for beskadigede områder og
efterså med Eftersåning Plænegræs

Marts

Fortsæt med at fjerne blade, ukrudt og sten fra
græsplænen.
Fej igen for ormeskud.
Klip plænen let, så højden er jævn på hele plænen.
Gå græsplæne igennem for beskadigede områder og
efterså med Eftersåning Plænegræs
Fjern mos med din Mosfjerner, og brug Opstarts Plænegødning som styrker græsset og er meget effektivt mod
mos. Efterså med Eftersåning Plænegræs hvor det er
nødvendigt. N.B. jordtemperaturen skal være 8 grader
før græsfrøet spirer.

Maj

Ret græskanterne som nævnt under januar og april.
Fej plænen let inden den klippes for at få den tæt.
Reducer klippehøjden gradvist hver gang plænen
klippes.
Fjern ukrudt, et mælkebøttejern er meget effektivt.
Vand plænen i længere tørkeperioder.

Brug for hjælp?
Ring 44 22 46 66
og få personlig rådgivning,
kontakt@flothave.nu

Juni

Oktober

Smør plæneklipperen og kontroller om bladene/kniven
er skarpe og justeret korrekt.

Hold øje med sygdomstegn.

Ret græskanterne, vand og fjern ukrudt hvis nødvendigt.

Slå plænen mindst en gang om ugen til den har fået
”sommer-højde”, ca. 2,5– 3,5 cm.
Kør en let omgang med mosriven for at fjerne dødt
materiale.
Er der områder i plænen der er lidt ujævne kan der
justeres ved at give Topdress.
Omkring Sankt Hans skal der gives sommergødning
for anden gang. ( Se april).

Juli

Fej ormeskud bort, og fjern visne blade. Efterså og
reparer plænen med Eftersåning Plænegræs.

Hvis ikke plænen er for gennemvåd, kan Plænelufteren være god at bruge, så regnvandet får nemmere
ved at synke ned i jorden
Fej plænen let, og fortsæt med at slå græsset hvis
vejret tillader det.
Spred en Opstarts Plænegødning som har et højt jernindhold og lavt kvælstofindhold (N). Brug ca. 2 kg pr.
100 m2.

November

Vand og fjern ukrudt hvis nødvendigt.

Gå ikke på plænen når det er frost, og fjern løbende
visne blade.

Slå plænen mindst en gang om ugen til plænen har fået
”sommer-højde”, ca. 2,5 – 3,5 cm.

Fjern ormeskud og lav de sidste eftersåninger/ reparationer.

Hold plæneklipperen og andre haveredskaber som du
bruger jævnligt, ved lige.

Hold øje med sygdomstegn, og brug Plænelufter som
nævnt under oktober.

Riv plænen let så får den lettere ved at optage ilt og vand.

For den let-nørdede plæne-entusiast, kan det være en
fordel at fjerne duggen i november for at modvirke
svampesygdomme Det gøres ved at trække haveslangen
rundt på plænen, så duggen løber ned i underlaget.

August

Vand og fjern ukrudt hvis nødvendigt.

Skift jævnligt retning når du slår plænen for at få et
jævnt voksemønster.

Når græsset er slået for sidste gang i år, rengøres og
vedligeholdes plæneklipperen.
Plæneklipperen vinteropbevares i en tør garage eller
lignende.

Vand plænen med f.eks. opsamlet regnvand i tørkeperioder, eller hvis der er vandingsforbud.

December

Slå plænen jævnlig og tilfør Topdress om nødvendigt.

Flyt lidt rundt på havemøblerne en gang i mellem, så ikke
plænen får kedelige mærker.

September

December er et godt tidspunkt at læne sig tilbage og
kigge tilbage på det forgangne have-år, og begynde at
planlægge det næste. Hvorfor ikke skrive ned hvad der
er gjort af tiltag i haven? Disse noter vil være nyttige
til de kommende havesæsoner.

Kontroller om plæneklipperens kniv/knive er skarpe
nok. Sløve knive skærer ikke ordentligt, men river
græsset over. Det giver grimme, flossede ender på
græsstråene der er mere modtagelige for sygdomme.
Fortsæt med at jævne ormeskud, ret græskanterne og
hold øje med mosset.
Slå plænen jævnligt og brug plænelufter. Vand plænen
efter behov, og fjern ukrudt.
Dette er den ideelle måned at så græs, sørg for at vande
ofte til rødderne er godt etableret.
Fjern nedfaldsfrugt så hurtigt som muligt, så frugten ikke
rådner på plænen.

flothave.nu
+45 44 22 46 66
kontakt@flothave.nu
Hastrupvej 10 B, 4621 Gadstrup

