Pleie av plenen etter vinteren
For en god start på hagesesongen
Med begynnelsen av våren, er det på tide å vekke opp hagen fra vinterdvalen. Dager og netter er varmere, og de første
blomstene kommer frem. Den som ønsker å ha en vakker hage i sommer, spesielt en vakker plen, bør allerede nå begynne
å tenke på riktig stell av plenen.
Vi har samlet noen tips som vil hjelpe deg til å forbedre din plen.

1. Forbered plenen
Som et første skritt, anbefaler vi deg å tenke på å rydde opp på plenen. Fjern mindre greiner, kvister og blader fra plenen
slik at den kan tørke godt. Dette vil hindre vekst av sopp og bakterier i plenen. Her anbefaler vi å jobbe med en rake, som
retter opp den flattrykte gresstorven og fjerner løst materiale mellom gresstråene.

2. Klippe plenen
Når jordtemperaturen overskrider en minimumsverdi på 7° C til 8° C, vil gresset begynne å vokse, og da bør du klippe det
første gang. Det er viktig at du ikke klipper gresset for kort, det ideelle er en lengde på ca 4 cm. Dermed forblir plenen
kraftig, og gresstorven beholder nok fuktighet for å drive veksten.

3. Gjødsle plenen
En uke før 4. trinn, fresingen, bør du gjødsle plenen. Den riktige tiden for dette er slutten av mars eller begynnelsen av april.
Vi oppfordrer deg til å gjødsle plenen på overskyete dager. Ved neste regn, kan næringsstoffene i gjødselen sive bedre ned
i jorden, og plantene absorberer dem bedre. Ved gjødsling er det viktig å merke seg at du fordeler gjødselen jevnt og ikke
overgjødsler plenen, da dette er skadelig for gresset.
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4. Fresing
I løpet av vinteren er plenen belastet, sammenfiltret og innsatt med mose.
Ved å bruke en vertikalskjærer fjernes plenfilt, mose og planterester. Dette
vil aktivt fremme lufting av plen og jord. For optimale resultater anbefaler vi
en jevn vertikalskjæring først på tvers, så på langs. Den riktige
vertikalskjærer finner du i vår nettbutikk.

5. Nysåing av plenen
Har plenen bare flekker som er større enn et A5-ark, bør du lukke disse tomrommene med en ettersåing av plenen.
Gressfrøene bør du trykke ned med en plenvalse. Unngå nysådde områder inntil gresset dekker flaten.

6. Vanne plenen
Etter at plenen er klippet, gjødslet, vertikalskåret og nysådd på bare flekker,
bør du vanne plenen tilstrekkelig. Her blir viktige næringsstoffer jevnt fordelt
på overflaten, slik at plenen kommer seg raskt etter pleietiltak.

7. Regelmessig plenklipping
For å få en fin og tykk gressmatte, anbefaler vi deg å klippe gresset
regelmessig. Spesielt om våren, når plenen vokser raskt, kan du ta
klippingen eller trimming med intervaller på en til to uker. For en kraftig og
frisk plen, er det en fordel ikke å fjerne det klipte gresset, men bruke en
gressklipper med bioklippfunksjon som innarbeider avklippet i gresstorven.
Dette gjør at gresset får nok næringsstoffer for sterk og tett vekst.
Gode for dette formålet er en robotgressklipper som overtar
dette arbeidet automatisk. Vår gressklipper veileder gir deg en
oversikt over de ulike modellene fra AL-KO og hjelper deg med
spørsmål om hvilken gressklipper du trenger.

Våre anbefalinger for riktige hageredskaper
Som hageutstyr-produsent tilbyr vi et bredt utvalg i vår nettbutikk. Vi er en mellomstor bedrift og utvikler våre produkter i
Tyskland, produksjonen foregår blant annet i Østerrike.
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For lufting og vertikalskjæring har vi tre anbefalinger som er basert på forholdene på din plen og dine personlige behov. Har
du lyst til å arbeide selvstendig, anbefaler vi vår bensin-vertikalskjærer AL-KO Combi Care 38 P. Denne leveres med
oppsamlerboks og egner seg spesielt godt for større flater. For mindre plener egner vår batteri-vertikalskjærer AL-KO SF
4036 seg utmerket. På området elektrisk lufting og vertikalskjæring anbefaler vi AL-KO Combi Care 38 E Comfort som er
ideell spesielt for store plener.
På området "plenklipping" kan vi gi noen tips. Hvis du ikke klipper selv, men ønsker å bruke tiden til noe annet, da vil en
robotgressklipper være ideelt for deg. Vår robotgressklipper fra serien Robolinho® tilbys med forskjellige størrelser og utstyr.
Perfekt designet for deg. Disse moderne hagemaskinene klipper selvstendig og effektivt plener opp til 2.000 m². Og takket
være intelligent Smart Home-tilkobling kan du, for eksempel, koble robotgressklipper Robolinho® 500 I med andre smarte
enheter og styre dem med tablett eller smarttelefon. For spesielt store plener, anbefaler vi en hagetraktor: som solo by ALKO T 22 – 111.7 HDS-A V2 Comfort. Takket være den oversiktlige driften jobber du med maksimal komfort. Om vinteren
kan du fortsette å bruke traktoren med tilleggs-utstyr for å frigjøre for eksempel oppkjørselen din for snø. Den klassiske
gressklippere er uten tvil en bensingressklipper. Denne bensingressklipperen AL-KO Highline 46.8 SP-A er egnet for
gressplener opp til 1.400 m2, og har behagelig hjuldrift og sentral regulering av klippehøyden.
Vi tilbyr også et bredt utvalg for den riktige pumpe for vanning av hagen din. Se på dette i vår kategori "pumpe vann".

En god start på hagesesongen
Hvis du følger våre tips for hagen din, kan du begynne trygt og full av forventning på hagesesongen. Senest på
forsommeren, ser du de første resultatene av et godt hagestell, og ingenting står i veien for frodige grønne områder rundt
huset.
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