Beplantning
Plantebede med sirbuske, rosenbede,
staudebede og lign. er ofte havens ”prydbede”.
Derfor skal de naturligvis også fremstå frodige
og præsentable.
Det kræver at de holdes rene/fri for ukrudt.
Til ukrudtsbekæmpelse i bede anvender vi
oftest manuelt renholdelse, dvs. hakkejern,
skuffeljern, eller kultivator.
I større beplantninger kan vi anvende kemisk
ukrudtsmiddel, fx VegaNo, som er baseret på
urteekstrakt af bla. hvidløg og brændenælder.
Udover renholdelse, kræver frodige bede også
gødskning, beskæring, evt. vanding og lign.
Eksempel på pleje af beplantninger:
Renholdelse af bede 5 gange/sæson
Beskæring af planter 2 gange/sæson
Hækklipning i side og top, 2 gange/sæson
Gødskning 1-2 gang/sæson
Løbende kontrol med syge, døde, eller
knækkede grene/planter







Belægning
Mange glemmer desværre af belægninger også
skal plejes, for ikke at miste styrke/holdbarhed,
eller for den sags skyld, udseende.
Man kan dele belægninger op i forskellige
underemner, fx:
Faste belægninger
De faste belægninger er bla. flisebelægninger,
brosten, chaussesten og pigstens belægninger.
Plejen sigter efter at have en holdbar belægning,
uden generende mængde af ukrudt og affald.

Ukrudtsbrænding 8 gange/sæson
…..eller sprøjtning 2 gange/sæson

Opfyldning af fuger 2 gange/sæson

Fejning og opsamling 2 gange/sæson
Løsebelægninger
De løse belægninger er som oftest grusarealer,
eller stenmels arealer (stier & petanquebaner).

Ukrudtsbrænding 8 gange/sæson
…..eller sprøjtning 2 gange/sæson

Rivning/overslæbning 2 gange/sæson

Pleje af haveanlæg
Overskrift

Pleje af haveanlæg
Hos Gug Anlæg & Planteskole, har vi gennem
næsten et halvt århundrede, oparbejdet en stor
erfaring i at pleje/vedligeholde grønne områder.
Vi har bla. pleje aftaler med boligforeninger, og
virksomheder, men også i mange private haver.
I vores arbejde med pleje/vedligeholdelse, af de
private haver, er vores erfaring, at haveejeren
ofte selv, vil have stor indflydelse på hvorledes
haven skal plejes.

Græsplæner
Vores pleje af græsplæner, strækker sig lige fra
græsklipning hver 14. dag, til en langt mere
omfangsrig pleje.
Plejen, af græsplæner, er mindst ligeså vigtig
som anlæggelsen, af en græsplæne.
Når først alle krav er opfyldt ved anlæggelsen,
er det nemlig plejen af græsplænen, der
bestemmer den fremtidige plænes udseende.

Denne lille folder beskriver i en meget forkortet
udgave, eksempler på hvordan vi fx. kan
planlægge, vores pleje opgaver, med
udgangspunkt i en samtale med haveejeren.

Vi kan klippe store græsarealer med vores
plænetraktorer, der klipper i bredder på
henholdsvis 120cm. og 250cm.
Og vi klipper naturligvis også med vore Honda
græsklippere (40-50cm. bredde) med opsamler.

Vi har bla. haver hvor vi står for alle pleje
opgaverne, fra hækklipning til græsklipning.
Og vi har også mange haver, hvor vi kommer 2
gange årligt, og laver en forårsgennemgang,
med bla. beskæring, rengøring og gødskning.
Samt efterårs-gennemgang med bla. rengøring,
fejning, og vinterklargøring.

Eksempel på pleje af græsplæne:

Klipning med opsamler 20 gange/sæson.

Gødskning 2-3 gange/sæson

Opsamling af løv/blade 2 gange/sæson

Vertikalskæring 1 gang i foråret

Topdressing 1 gang i foråret

Eftersåning 1 gang i foråret

KONTAKT
Vi er flere tilbudsgivere & teknikkere, der har hver
vore projekter, og forskellige kompetencer.
Nye kunder kan nedenfor læse om hvilken
tilbudsgiver, der har kompetencer indenfor det
efterspurgte fagområde.
HUSK: pga. kundebesøg, byggemøder mv. kan vi
være svære at træffe, send derfor gerne en mail.

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Dan Nygaard
Have og institutions anlæg
Græsplæner og boldbaner
Belægnings arbejde
Jordprøver og gødningsplaner

Projektering og tilbud
Projektering og tilbud
Projektering og tilbud
Rådgivning

Mail: dan@guganlaeg.dk

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Rasmus Andersen
Topkapning af større træer
Fældning af risiko træer
Kloak arbejde
Belægnings arbejde

Rådgivning og tilbud
Rådgivning og tilbud
Projektering og tilbud
Tilbud

Mail: rasmus@guganlaeg.dk

Anlægsgartner & Tilbudsgiver
Michael Pedersen
Timeløns havearbejde
Hække klipning mm.
Pasning og pleje af haver

Mail: michael@guganlaeg.dk
Kloakmester Peter Møller Jensen, & Bogholder
Vinnie Johnsen, træffes på hoved nummer: 98-14-08-58

www.guganlaeg.dk

