Plænepleje efter vinteren
Få en god start på havesæsonen
Når foråret begynder, er det på tide at vække plænen fra vinterdvalen. Dage og nætter bliver varmere, og de første blomster
pibler op af jorden. Ønsker du dig en smuk have om sommeren, specielt en flot plæne, bør du allerede nu begynde at tænke
på at pleje plænen.
Vi har samlet nogle tips som vil hjælpe dig til plejen af din plæne:

1. Forbered plænen
Som første skridt anbefaler vi dig at rydde op på plænen. Fjern mindre grene, kviste og blade, så den kan tørre godt. Det vil
hindre vækst af svampe og bakterier i plænen. Her anbefaler vi at bruge en rive til at hæve det fladtrykte græs fra jorden og
fjerne løse planterester mellem græsstråene.

2. Klip plænen
Når jordtemperaturen overstiger 7°C til 8°C, begynder græsset at vokse, og da bør det klippes første gang. Det er vigtigt, at
du ikke klipper græsset for kort. Den ideelle længde er ca. 4 cm. Dermed forbliver plænen kraftig, og græstørvene beholder
nok fugtighed til at sikre væksten.

3. Gød plænen
En uge før 4. trin ”fræsning” skal du gøde plænen. Det rette tidspunkt er slutningen af marts eller begyndelsen af april. Vi
opfordrer dig til at gøde plænen i overskyet vejr. Næste gang det regner, vil næringsstofferne i gødningen bedre sive ned i
jorden og absorberes af planterne. Du skal sikre dig, at du fordeler gødningen jævnt og ikke overgøder plænen, da dette er
skadeligt for græsset.
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4. Fræsning
I løbet af vinteren bliver plænen belastet og sammenfiltret og moset
vokser. Med en vertikalskærer kan du fjerne plænefilt, mos og planterester
og aktivt fremme luftning af plæne og jord. For optimale resultater
anbefaler vi en jævn vertikalskæring først på tværs, så på langs. Den
rigtige vertikalskærer finder du i vores webshop.

5. Nysåning af plænen
Har plænen bare pletter, som er større end et A5-ark, skal den eftersås. Det er en god idé at trykke græsfrøene ned i
plænen med en havetromle. Undgå at betræde nysåede områder, indtil græsset dækker fladen.

6. Vand plænen
Når plænen er klippet, gødet og vertikalskåret, og de bare pletter er nysået,
bør du vande plænen tilstrækkeligt for at fordele de vigtige næringsstoffer
jævnt på overfladen, så plænen kommer sig hurtigt.

7. Klip plænen regelmæssigt
For at få en fin og kraftig plæne anbefaler vi dig at klippe græsset
regelmæssigt. Specielt om foråret, når plænen vokser hurtigt, kan du
klippe eller trimme hver 1-2 uger. Det er en fordel ikke at fjerne det
afklippede græs og i stedet benytte en plæneklipper med bioklipfunktion,
som indarbejder det afklippede græs i plænen. Dette sikrer tilstrækkeligt
med næringsstoffer til græsset og dermed kraftig og tæt vækst.
Robotplæneklippere er gode til dette formål, idet de overtager
arbejdet automatisk. Vores plæneklippervejleder giver dig en
oversigt over de forskellige modeller fra AL-KO og besvarer
dine spørgsmål om, hvilken plæneklipper du har brug for.

Vores anbefalinger til de rigtige havemaskiner
Som producent af havemaskiner tilbyder vi et bredt udvalg i vores webshop. Vi er en mellemstor virksomhed, der udvikler
produkter i Tyskland, og produktionen foregår blandt andet i Østrig.
Til luftning og vertikalskæring har vi 3 anbefalinger, der afhænger af forholdene i din plæne og dine personlige behov. Har
du lyst til at arbejde selv, anbefaler vi vores benzin-vertikalskærer AL-KO Combi Care 38 P, der leveres med opsamler og
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egner sig specielt godt til større arealer. Til mindre plæner er vores batteri-vertikalskærer AL-KO SF 4036 velegnet. For
elektrisk luftning og vertikalskæring anbefaler vi AL-KO Combi Care 38 E Comfort, som er ideel til store plæner.
I forbindelse med "plæneklipning" kan vi give nogle tips. Hvis du ikke klipper selv og heller vil bruge tiden til noget andet, vil
en robotplæneklipper være ideel. Vi tilbyder vores robotplæneklipper Robolinho® i forskellige størrelser og med forskelligt
udstyr. Perfekt designet til dig. Disse moderne havemaskiner klipper selvstændigt og effektivt plæner op til 2.000 m². Og
takket være intelligent Smart Home-tilslutning kan du, for eksempel, koble robotplæneklipper Robolinho® 500 I sammen
med andre smarte enheder og styre dem med tablet eller Smartphone. Til store plæner anbefaler vi en havetraktor som solo
by AL-KO T 22-117.6 HDS-A V2 Comfort. Takket være den overskuelige betjening arbejder du med maksimal komfort. Om
vinteren kan du fortsætte med at bruge traktoren med ekstraudstyr til at fjerne sne fra din indkørsel. Den klassiske
plæneklipper er benzinplæneklipperen. Denne benzinplæneklipper AL-KO Highline 46.8 SP-A er egnet til plænearealer op til
1.400 m2, er selvkørende og har central regulering af klippehøjden.
Vi tilbyder også et bredt udvalg af pumper til vanding af din have. Se under vores kategori "pumpe vand".

En god start på havesæsonen
Hvis du følger vores tips til pleje af din have, kan du trygt og fuld af forventning glæde dig til havesæsonen. Sidst på
forsommeren ser du de første resultater af plæneplejen, og intet vil stå i vejen for frodige grønne områder omkring huset.
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