Gratulerer med deres nye plen
Her er noen gode råd og praktiske tips for vedlikehold

Strandman leverer nysådde- eller ferdigplener. Vårt arbeid gjøres fagmessig, men det er allikevel en rekke forhold
som du som pleneier må passe på for å oppnå et godt og varig resultat. Vårt ansvar for plenen opphører når den
nysådde plenen/ferdigplenen er overlevert. Etter dette kreves løpende vedlikehold som du som pleneier er ansvarlig
for. Dette kan du gjøre selv, eller vi kan gjøre det etter avtale. Her følger våre råd og tips til vedlikeholdet.
NYSÅDD


Hvis det ikke kommer tilstrekkelig nedbør må det vannes rikelig.



Det må være ordentlig ”bløyte” før du flytter vannsprederen, ca. 1 time på hvert sted. OBS! Ikke tråkk på
nyvannet plen – det blir humper.



Har man først begynt å vanne, må man også fortsette med det 2-3 ggr pr uke. Ellers dør spirene.



Overgjødsling med fullgjødsel, 2-4 kg/100m², når plenen har spiret og blitt noen cm høy, bruk
kvalitetsprodukter.



Overgjødsling evt. ellers i sesongen; 2 ganger med samme mengde, ut august, bruk hønsegjødsel



Kalking utføres hvert 4.dje år. med 25-40 kg/100m², bruk kvalitetsprodukter.



De første 2 til 3 klippingene gjør du først når plenen har blitt ca 10 cm høy, og du må klippe på det høyeste
nivået på gressklipperen. Pass på at plenen ikke tørker ut.



Evt. Ugress må ikke lukes bort. Det meste forsvinner av seg selv ved klipping og når plenen er godt etablert.

FERDIGPLEN


Er helt avhengig av rikelig med vann for å overleve. OBS! ikke tråkk på nyvannet plen, det blir humper.



Søk kommunen der du bor om dispensasjon fra vanningsrestriksjoner.



Vann annenhver dag i 2-3 uker, avhengig av vær. Nylagt plen kan nesten ikke få nok vann den første tiden.



Når gressmatten har festet seg godt til jorden, vanner man skjeldnere, men med en god ”rotbløyte”.



Man ser nokså raskt når ferdigplenen ikke får nok vann, den blir da gul i fargen.



Først når gresset sitter godt fast i jorden kan du klippe på det høyeste nivået på maskinen. Ferdig klippet
gress bør være 4-5 cm. Dette er veldig viktig.



Overgjødsling med fullgjødsel etter 2 uker, som for sådd plen.



Overgjødsling ut sesongen, som for sådd plen.

VÅR VEDLIKEHOLDS-AVDELING KAN TILBY


Oppfølging med gjødsling / kalking.



Vedlikeholdsavtale, som inkluderer plenklipping og generelt grønt vedlikehold.



Vedlikeholds avtale kan tilpasses deres behov og ønsker.
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