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FDV for grassbakke
Dette er en veiledning i drift og vedlikehold av utearealer for private hjem, borettslag og
boligsameier.
1. Vanning
Nysådd grassbakke er avhengig av vanning for at den skal kunne gro. Det er viktig at jorda
ikke er tørr og sprekkete fram til det har grodd 2 til 3 cm. Det er viktig at det blir vannet i
minst tre timer per sted om dagen.
2. Gjødsle
For at grassbakken skal bli en fin og tett plen må det gjødsles hver andre uke første
sesongen. De neste årene skal plenen gjødsles 2 til 3 ganger i sesongen. Gjødsle gjerne én
gang i april, juni og august. Bruk 2 kg fullgjødsel pr 100 m^2 og fordel det jevnt utover hele
plenen. Det er best å gjødsle i regn eller under vanning for at gjødslet skal løses seg opp.
3. Kalke
Første sesongen bør man kalke en gang i mnd. Kalk gjør grasstråa sterkere og gir en stabil PH
verdi i jorda. Bruk også her 2 kg kalk per 100 m^2. De neste sesongene kan man kalke like
ofte som man gjødsler 2 til 3 ganger i sesongen.
4. Plenklipping
Det er viktig å klippe grassbakken så fort ugresset har begynt å gro. Da unngår man at
ugresset spre seg og ta all næring. Man skal ikke klippe helt ned la det være 5 cm igjen. Det
er viktig å klippe én gang i uken. Hvis plenen blir klipt under 3 cm kan man risikere å få brun
plen og mosen kommer frem. Like ofte som man gjødsler 2 til 3 ganger i sesongen.
5. La ugresset være
Når man sår grassbakke kommer det alltid en del ugress fordi det vokser fortere enn gress og
i lufta er det også fullt av frø som sprer seg. Ugresset vil etter hvert forsvinne av seg selv når
man har klippet ugresset ned noen ganger. Man bør ikke luke opp ugresset fordi man som
regel tar med seg gressfrø og jord som gjør at det blir hull i plenen. Får man hull i plenen gjør
man det ekstra lett for nytt ugress å komme opp igjen. Hvis det er noe ugress som ikke
forsvinner etter sesongen kan man sprøyte plenen med plenrens i stedet.
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6. 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.

Dette trenger du
• Plengjødsel, hagegjødsel, fullgjødsel eller hønsegjødsel
• Kalk
• Plenrense
• Vannspreder
• Toppdress eller kugjødsel

