VERTIKALSKÆRING

AERATING‐GRÆSPROPPER

Vertikalskæreren anvendes bla. hvor
græsset mangler luft i overfladen,
pga et tæt filt eller mos lag.
Den beskadiger mange ukrudtsplanter,
og kan hjælpe til at planere plænen.

Aerator kan anvendes hvor jordens
sammensætning af sten, grus, sand, ler,
kompost mm. ikke er som ønsket i
overfladen. Den kan også anvendes til
plantning af løgblomster i græsplæner.

Den selvkørende maskine skærer ca.
0-10mm. ned i jorden, og opsamler
afklippet i én og samme arbejdsgang.

Den selvkørende maskine prikker 8-48
propper op pr.m2, i en dybde på 5-8cm.
og lægger dem helt automatisk på jorden.

GræsOverskrift
1—2—3—4

Pleje efter vertikalskæring:

Græsklipning efter almindelig
interval og klippehøjde.

Lad græsplænen få lidt ro for hårdt
slid (boldspil mv.) indtil rillerne er
lukket igen (ca. 1-2 uger).

For optimal vækst, udbring gødning
med middel kvælstof indhold,
1-2 uger efter behandlingen,
og udvand 20-30mm. vand.

Pleje efter Aerator:

Propper fjernes, og huller fyldes fx:
-med sandholdig muld på ler-jorde
-med lerholdig muld på sand-jorde

Hele plænen skal eftersås, og
plænen må ikke udtørre den 1.
måned, efter behandlingen.

Græsklipning i den kommende
måned 1 gange/uge i ca. 40mm.

TOPDRESSING

JORDTRYKLUFTER

Topdressing anvendes som pleje tiltag,
efter en vertikalskæring, og/eller en
aerating af plænen.
Den er med til at planere plænen, samt
tilføre nyt vækstmateriale, i toppen.

Jordtryklufteren anvendes typisk,
for at løsne en komprimering i jorden,
fx efter tungmaskine kørsel.
Den skaber bedre ilt og drænforhold i
jorden, til gavn for planter og mikroliv.

Topdressing er special blandet muld,
tilpasset eksisterende vækstlag
Der planeres med en form for slæbenet.
Efter topdress eftersås plænen altid.

Den løsner ved trykluft med ca. 1260L./
min. i en dybde på ca. 60-70cm.
Jorden vil typisk løfte sig 1-5cm. og
finder efterfølgende til sit naturlige leje.

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.

Anlægstekniker & Tilbudsgiver (Greenkeeper ass.)
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

Anlægstekniker & Tilbudsgiver
Rasmus Andersen
Topkapning af større træer
Fældning af risiko træer
Kloak arbejde
Belægninger

Pleje efter toprdressing:

Græsklipning udføres ikke den
første uge efter topdress.

Der klippes græs 1 gang/uge, i uge
2. 3. og 4, i ca. 4cm. højde.
Cylinderklipper er at foretrække.

Eneste trafik på plænen den første
måned efter topdress, er klipning.

Ved tørke udvandes 10-20mm. i ét
kør, 1-2 gange/uge.

Pleje efter jordtrykluftning:

Græsklipning efter almindelig
interval og klippehøjde.

Græsplænen kan som udgangspunkt
anvendes på almindelig vis.

For at undgå evt. mindre sætninger,
kan huller efter jordtryklufteren
fyldes med sand, eller kompost.

Ved boldbaner, vent gerne ca. 1 uge
før der spilles på banen igen.

Rådgivning og tilbud
Rådgivning og tilbud
Projektering og tilbud
Tilbud

Mail: rasmus@guganlaeg.dk

Anlægstekniker & Tilbudsgiver
Michael Pedersen
Timeløns havearbejde
Hæk-plantning og hæk-klipning mm.
Pasning og pleje af haver
Beplantninger

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

