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Vælg en græsplæne, der passer dig
Lad det være sagt straks: det er et stort arbejdet, at
lave en helt ukrudtsfri plæne uden at bruge kemiske
midler. Ikke engang de oprindelige, engelske
mønsterplæner er helt ukrudtsfrie. Men smag og
behag er forskellig og det er græsplæner også.
Den tætklippede, ensartede græsplæne kræver en
større indsats end halvlangt græs med blomster. Jo
tættere man klipper plænen, jo svagere rodnet får den.
Til gengæld giver tæt klipning græsplanterne et
forspring for ukrudtet, fordi de fremmede planter ikke
tåler den hårde behandling så godt som græs.
Hyppig klipning giver en tæt, karseagtig plæne, hvor
ukrudtet ikke er let at få øje på. Ved at klippe meget
ofte, får man også kun ganske lidt afklip i plænen,
hvor ormene hurtigt fjerner det.
Omvendt kan man forberede sin plæne på hårde tider Vælg en græsplæne, der passer til din lyst til have-arbejde.
(sommertørke, vintervejr, slid) ved at klippe den
mindre tæt, så den får et dybere og større rodnet. Det kræver mindre arbejde.

Græsset skal udkonkurrere mosset
Når der er mos i græsplænen, er det fordi græsset ikke klarer sig godt nok i konkurrencen om
pladsen. Løsningen er altså at give de bedste vilkår for græsset, så skal det nok holde mosset nede.

Klip langt om foråret
Mos i græsplænen er særligt udtalt i foråret. Det meste forsvinder, når græsset begynder at gro. Mos
kan i nogen grad afhjælpes ved ikke at klippe for kort – sæt plæneklipperen op, så den klipper 6 cm
over jorden i foråret. Den kan evt. sættes ned til 4 cm i løbet af sommeren.

Riv mosset af
I april kommer der nogle tørre dage, hvor mosset »slipper« og det er let at rive af med en rive. Det
afrevne mos kan kommes i kompostbunken eller bruges som jorddække.
Det er også muligt at montere en særlig mosklinge på plæneklipperen eller leje en motoriseret
mosrive i byggemarkederne. De er ganske effektive, men mosset kommer hurtigt igen, hvis årsagen
ikke fjernes.
Lad
Lad afklippet græs ligge eller tilfør gød
gødning

Hvis græsset rives af, når plænen slås, har det behov for at få tilført kvælstof. Det kan tilføres med
et tyndt lag kompost, organisk gødning eller kunstgødning. En anden mulighed er at det afklippede
græs ligge, så vil plænen med regnormenes hjælp være selvforsynende med gødning.
En gang imellem skal græsset have kalk for at trives.

Lys er nødvendigt
Modsat mos trives græs trives ikke i skygge. Umiddelbart nord for huset eller under store træer er
løsningen derfor at skifte græsplænen ud med stauder, der tåler skygge eller leve med mosset.

