Pryd græs-plæne
Pryd græs-plæner er fortrinsvis plæner i de
private haver, eller ved virksomheder, og
grønne fællesarealer, med store krav til plænens
udseende og udtryk.
Plejen lægger op til at plænen skal fremstå fin,
og jævn, og have en ensartet tæt overflade, uden
generende mængder af ukrudt.
Plejetiltag

Klipning ca. 20 gange/sæson, med en
årstidsbetinget klippehøjde på 30-45mm.

Klipning om forhindring fx. træer, skilte,
lamper, og. lign. udføres ved hver klipn.

Gødskning 3-4 gange/sæson, efter
gødningsplan beregnet udfra jordanalyse.

Opsamling af løv/blade 2 gange/sæson
med strigle eller feje/sugemaskine

Senest hvert andet år, skal plænen
vertikalskæres, topdresses og eftersås.
Der må på ingen tidspunkt være maskiner med
et akseltryk større end 4t. eller med et større
tryk end 1kg./cm 2.
Yderligere plejetiltag kan være:

Aerating m. hulspyd

Deep spiking m. knive

Vertidrain evt. m. bræk

Græsafhøvling

Sygdom og skadedyrs bekæmpelse

Udtagning af jordprøver, med henblik på
udarbejdelse af gødningsplan

Brugs græs-plæne
Brugs græs-plæner er fortrinsvis plænerne i
parker, boligforeningers fællesarealer, ved
industri områder og lign. steder, med større
græsflader, hvor der tolereres årstids variation.
Plejen lægger op til at plænen, skal fremstå
rimelig jævn, og sammenhængende.
Plejetiltag

Klippes ca. 16 gange/sæson

Klipning om forhindring 8 gange/sæson

Gødskning 1 gang/sæson
Ved konstatering af større flader med ukrudt,
ujævnheder, eller lign. vurderes om det kræver
en reetablering af plænen.
Reetableringen består typisk af vertikalskæring,
topdressing og eftersåning, som normalt for
brugsplæner, udføres hvert 2-3 år.
Der må på ingen tidspunkt være maskiner med
et akseltryk større end 4t. eller med et større
tryk end 1kg./cm 2.
Her vertikalskæres og eftersås en boldbane i Aalborg,
udført med mindre traktorer med påmonteret græsdæk.

Græs
Pleje
Overskrift

Sportsplæne

PLEJE AF PLÆNE
Hvis man ønsker sig en flot og veltrimmet
græsplæne, er det en fejlantagelse, at det KUN
drejer sig om at få ANLAGT en flot plæne!
Det er den efterfølgende pleje af plænen, der
bestemmer plænens udseende og slidstyrke osv.
I en nyanlagt plæne, eller hvis man har eftersået
sin plæne, vil man typisk have 3-4 græsarter, i
sin plæne, og der vil så ofte være 1-2-3 græs
sorter, af hver græsart.
Det skyldtes at hver græsart har sin force, fx

Rødsvingel, det er den fremtrædne art i
tørkeperioder, og den er frosthårdfør.

Engrapgræs, er meget slidstærk, kan
klippes meget tæt, og er god til at
regenerere, men ikke god i skygge.

Rajgræs, er hurtigspirende, og giver
plænen er frisk grøn nuance.
Den pleje vi yder på plænen, er i høj grad også
medbestemmende til, hvilke græsarter der trives
i vores plæne. Klippehøjde, nærings niveau
iltforhold (filt), jordbundstype, osv. er blot
nogle af de ting der er afgørende for hvilke
græsarter der trives.

Spiring af hvene, Engrapgræs, Rødsvingel og rajgræs.

KONTAKT

Sportsplæner er fortrinsvis fodboldbaner, eller
atletikbaner. Plejen for sportsplæner, er opdelt i
mange undergrupper, fx

Stadion baner (Typisk 1. division - opad)

Kamp/opvisnings baner

Trænings baner kvalitet 1

Trænings baner kvalitet 2 (skolebaner)


Eksempel til en kampbane, kravene sigter efter
at opnå:

En tæt sammenhængende græsbestand

Høj slidstyrke

Græs højde på spilledagen 27-30mm.

Ingen synlig afklip på banen
Plejetiltag:

28-30 x Græsklipning i 3-3,5cm. højde

2 x Opsamling af løv (m. strigle el. kost)

2 x Vertikalskæring i 1-5mm. dybde

1 x Topdressing m. specialbl. topdressing

2 x Eftersåning over hele plænen

Dybdeluftning efter behov

Løbende eftersyn af dræn

Løbende eftersyn m. skader el. sygdomme

Løbende eftersyn af vandingsanlæg

Løbende eftersyn af vandingsbehov

Gødskning ifølge gødningsplan
pH-Værdi

5.5 - 6.5

Phosfor

3.0 - 5.0

Kalium

10.0 - 15.0

Magnesium

6.0 - 10.0

Kobber

3.0 - 5.0

Mangan

3.0 - 5.0

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

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

