VEILEDER
FOR
JORDPRODUKTER
TIL
PLEN OG PLANTER

VEILEDER TIL HAGEGLEDE
PLENEN
Plenen er et plantesamfunn som skal
tale forholdene på stedet.
Dette krever tilrettelegging av forholdene slik at de sterkeste plantesortene greier seg og kan holde ugress
og mose vekk fra plenen.
Derfor må jorda inneholde riktige
mengder vann, tuft og næringsstoffer
og ha riktig surhetsgrad (PH).
Vår blanding av sand, kvabbsand,
rødmold og torv til plenjord er et
meget godt utgangspunkt.
Torv og rødmold sorger for at jorden
holder på vannet. Sand og
torvpartiklene sorger for lufttilgang til
rottene.

INFORMASJONSBROSJYRE
FRA

Heen Grustak
Prestmoen Grustak

32 18 18 00
91 67 41 84

Før du legger ut jordproduktet må
grunnen være godt jevnet og stabilt
før jorden legges. Hvis ikke vil jordlaget
bli ujevnt og det blir en flekkete plen.
Underlaget bør også ha en jevn
hardhet, hvis det er så hardt at røttene
ikke kan gå ned i det bør det freses
opp eller legges en ca. 10 cm pute av
finsand med kvabb, alt. steinmel
(fyllmasse). Sammenpressing etter
hjulspor av anleggstrafikk løses opp
med en spade eller greip.
Et passe tykt jordlag til plan er 10-20
cm, dette på grunn av at jorden vil
komprimere ved rulling, til 7-10 cm.
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G A R T N E R J OR D
Gartnerjord består av:
Sand 0-3mm ca. 33 %
Naturjord/leire ca 17 %
Kvabbsand/silt ca 17 %
Hvitmose torv ca. 33 %
PH ca. 6.5.
Gjødsling og kalking etter følgende
resept:
Naturgjødsel = Organisk gjødsel
For gressplen 8-15 liter pr. 100 m²
Kunstgjødsel
3 kg. fullgjødsel 12-4-16 pr. 100 m²,
deretter bruk 10-12 kg kalksalpeter
resten av sesongen. F.eks. på 100 m²
(3-4 kg med 4-5 ukers mellomrom)
Kalk
For å opprettholde kalkbestanden vil
det være nødvendig a kalke årlig med
8-10 kg Hydra Hagekalk pr. 100m².
For bruk til surjordsplanter, som
Rododendron, skal det ikke kalkes.
Gjødselen må blandes godt med jorden.

LEGGING AV PLEN
Finplaner plenen med et jordlag på
10-20 cm og gjødselen ferdig
innblandet. Helst med et jevnt lite fall
uten fordypninger som overflatevann
kan samles i.
Dette er viktig fordi slike
fordypninger kan forårsake isbrann,
dvs. gresset dør pga is på plenen.
Etter dette må jorden rulles med en
rull som har samme marktrykk som
føttene til den som arbeider.
Det såes etter pakkens bruksanvisning, og frøene rakes forsiktig ned
i jorda med en lettrive. Såing bør
skje vår eller tidlig høst, da
fuktigheten er gunstigst.
STELL AV PLEN
Ved klipping av plen er det viktig
ikke å klippe gresset kortere enn 3-4
cm. Det innebærer ca. 2 klipp i uken
før St. Hans og 1 klipp i uken etter
St. Hans.
Ved tørkeperioder og om vinteren bør
plenen være noe lenger.
Vi leverer jord og formidler også
organisk gjødsel spesielt for dine
roser, rododendron, grønnsakshage,
jordbær, frukt og bærbusker, samt
hageblomster og poteter.

