Pryd græs-plæne

Brugs græs-plæne

Pryd græs-plæner anlægges fortrinsvis som
plæner i de private haver, eller ved
virksomheder, og grønne fællesarealer, der
stiller større krav til plænens udseende.
Anlæg af prydplæne lægger op til en plæne der
skal fremstå fin og jævn, og have en ensartet tæt
overflade, uden generende mængder af ukrudt.

Brugs græs-plæner anlægges fortrinsvis som
plæner i parker, boligforeningers fællesområde,
ved industri områder og lign. steder med store
græsflader.
Anlæg af brugsplæne lægger op til en plæne
der skal fremstå rimelig jævn og,
sammenhængende.

Nedenstående vejledning viser nogle af de krav
der anvendes ved anlæg af pryd græs-plæne:
•
Råjordsplanum må højst afvige +/- 5cm.
ifht. angivne koter.
•
Udsånings mængde så der min. er 1
græsplante/cm2.
•
Græsarter og sorter bør alle være
sortsafprøvede og ”S” mærkede.
•
Vækstlaget skal ved udsåning være let
fugtig (aldrig våd).
•
Jordtemperaturen ved udsåning min. 10o.
•
Inden for 1 år efter udsåning, skal
græsplanterne dække det samlede
græsareal (1 græsplante fylder 1 år efter
udsåning ca. 2cm2).
•
Ved udskiftning af vækstlag, skal der
sigtes efter oplistede værdier f. sportspl.

Nedenstående vejledning viser nogle af de krav
der anvendes ved anlæg af brugs græs-plæne:
•
Råjordsplanum må højst afvige +/- 5cm.
ifht. angivne koter.
•
Udsånings mængde så der min. er 1
græsplante/cm2, 1 græsplante fylder 1 år
efter udsåning ca. 2cm2.
•
Komprimeret jord, skal altid løsnes så
skånsom så muligt, fx med jordtryklufter.

Jævnhed på en 3m. retskinne

2 cm.

Jævnhed på en 3m. retskinne

3 cm.

Maks. sten str. i overfladen

2,5cm.

Maks. sten str. i overfladen

2,5cm.

Kotetolerence på plænen

+/- 30mm.

Kotetolerence på plænen

+/- 50mm.

Kotetolerence op til kanter

+/- 5mm.

Kotetolerence op til kanter

+/- 30mm.

Maks. ledningstal i vækstlag

3,0

Maks. ledningstal i vækstlag

3,0

Overskrift
Græs
Anlæg

Gug Anlæg
Indkildevej 17
9210 Aalborg SØ.
Tlf. 98 14 08 58

Sportsplæne

Anlæg af græsplæne

Spørgsmål

Der findes en lang række forskelige græsplæne
typer, kategoriseret af DAG, lige fra naturgræs
og rabatgræs, til golf greens og sportsplæner.
De mest anlagte græsplæner er dog brugsplæner
og prydplæner, som omtales i denne folder.

Sportsplæner er fortrinsvis fodboldbaner, eller
atletikbaner. Anlæg af sportsplæner er opdelt i
flere undergrupper, fx
•
Stadionbaner (typisk 1 div. og opad)
•
Kamp/opvisnings baner (serie fodbold)
•
Træningsbaner (skolebaner)

Hvilken type græsplæne, og dermed hvilken
kvalitet man har behov for, kan man fx forsøge
at klarlægges ved at stille sig spørgsmål som:
• Hvad vil plænen blive brugt til?
• Hvor stor slid forventes der?
• Hvor tæt og jævn ønskes plænen?
• Hvad består jordbunden af?
• Tolereres et gulligt skær i græsset om
sommeren og/eller om vinteren?
• Hvor meget tid har man mulighed for at
bruge på den efterfølgende pleje af plænen?
• Hvilke økonomiske ressourcer har man
mulighed for at lægge i græsplænen? m.m.

Jævnhed på en 3m. retskinne

2 cm.

Maks. sten str. i overfladen

1,5cm.

SPORTSPLÆNE kravene der er
listet op her i folderen er fra DAG
normer. Men der er langt flere
krav fra bla. DBU.
PRYD GRÆS-PLÆNE er noget
af det ypperste vi kan anlægge i
vore private haver, medmindre vi
ønsker en golfgreen.
BRUGS GRÆS-PLÆNE er en
slidstærk og robust græsplæne,
der ikke kræver samme mængde
af pleje, som de to førnævnte.

Kotetolerence på plænen

+/- 30mm.

Kotetolerence op til kanter

+/- 5mm.

Maks. ledningstal i vækstlag

Gug Anlæg & Planteskole
Indkildevej 17, Gug
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 08 58
Tryk ”1” for planteskoleafdeling.
Tryk ”2” for anlægsafdeling.
Eller ring på hverdage fra 7.30-15.30 til:

3,0

Nedenstående vejledning viser nogle af de krav
der opstilles ved anlæg af opvisningsbane:
•
Alle krav til prydplæne skal som
minimum være opfyldt.
•
Kornstrukturen sammensættes så banen
kan aflede 20mm. vand/timen.
•
Vandingsanlæg med en kapacitet på min.
16-20mm./time./bane.
•
Der må ikke forekomme nogen færdsel på
plænen der overstiger 1kg./cm2.
Nedenfor ses teksturanalyse (kornstr) for DAG
anbefaling, samt en stadionsammensætning.
Grovsand (0,2—2mm.)

35—45%

81,4%

Finsand (0,02—0,2mm.)

35—45%

13%

3—5%

1,1%

Ler (0,0002— )

12—18%

2,3%

Humus (& førne)

3—5%

2,2%

Silt (0,02—0,002mm.)

Har De yderligere spørgsmål, træffes vi
på nedenstående adresse og tlf. nr.

Anlægsgartner
Peter Jensen
Mob. tlf. 20 28 61 08
Mail: peter@guganlaeg.dk
Anlægsgartnertekniker
Græsplæne ansvarlig

Dan Nygaard
Mob. tlf. 30 70 61 08
Mail: dan@guganlaeg.dk
Anlægsgartnertekniker
Lars Palle Hansen
Mob. tlf. 20 28 52 38
Mail: lars@guganlaeg.dk
Få yderligere inspiration og pleje råd på:
www.guganlaeg.dk

