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E-post: sigve@sektvedt.no

FDV for ferdigplen
Veiledning i drift og vedlikehold av uteareal for private hjem, borettslag og boligsameier.

1. Vanning (vann godt)
- Nylagt ferdigplen må vannes godt, spesielt de to første ukene. La sprederen stå på ca. tre
timer på samme plassen, annen hver gang. Hvis det regner kan vanningen reduseres.
- De to første ukene kan man ikke bruke (gå, leke, bevege seg) plenen.
2. Gjødsle og kalk
- Gjødsle 2 til 3 ganger i sesongen: april, juni og august.
- Bruk fullgjødsel og spre det jevnt utover, for hånd eller med gjødselspreder. Bruk 4 kg
fullgjødsel pr. 100 m^2 i april, deretter 2 kg pr. 100 m^2 i juni og august.
- Gjødsle i regnvær eller under vanning, da løsner gjødselet seg fort ut og man unngår
sviskader.
- Det mange glemmer er å kalke plenen. Kalk gjør plenen sterkere og gir en stabil PH verdi.
Derfor husk å kalke minst en gang i sesongen. Fekt. Samtidig som man gjødsler i april.
3. Plenklipping
Plenen skal klippes én gang i uken. Første gang er når den har rotfestet seg. Det betyr når
den begynner å gro og man er ferdig med den jevnlige vanningen. Plenen har rotfestet seg
ca. to til fire uker etter at man har lagt plenen. Første gang man klipper bør man ikke klippe
lavere enn 5 cm og det skal være tørt. Når plenen har grodd godt og man klipper jevnt skal
man ikke klippe lavere enn tre centimeter. Hvis man klipper lavere blir plenen brun, tørr og
mosen kommer fram.
4. Lufting og dressing
På våren er det lurt å lufte plenen. Da kan man bruke en plenlufter, eller man kan stikke en
greip 10 cm ned i plenen med 20 cm mellomrom.
5. Brune flekker
Ved brune flekker bruk enten kugjødsel eller toppdress for å få det til å gro + at man strør
nye frø over. Husk å rake over slik at frøa og jorda blandes inn i hverandre.

6. Utstyr
- Vannspreder, vann og vannslange
- Hagegjødsel eller hønsegjødsel
- Plenlufter eller greip
- Toppdressing

