
 
 
 

FDV – dokumentasjon Herremyr`s Ferdigplen. 
 

Herremyr Gård`s ferdigplen er spesielt sammensatt av gressfrø arter som tåler det 
harde norske klimaet. Frøblandingen er 60% engrapp og 40% rødsvingel. Med denne 
frø blandingen blir plenen slitesterk og overlevelses dyktig.  Plenen blir produsert under 
gode vekstforhold i Nes på Romerike. 
 
Vi anbefaler følgende for å oppnå et godt resultat ved stell av ferdigplen: 

Ferdigplen: 
 Ferdig plenen er en fersk vare som må legges ut samme dag som den blir levert.  
 Ferdig plenen rulles ut på et ferdig opparbeidet underlag av god næringsrik 

vekstjord/plenjord (se nyanlegg og gressplen).  Start legging av plenen på en rett 
langside. Legg plenrullene helt inntil hverandre og bøy endene litt inn før neste rull 
legges helt inntil, bøy enden på denne også litt inn.  

 Når man har lagt ferdig alle plenrullene, kan man gå over med en plenrulle, for å få en 
jevn overflate. 

 Plenen gjødsles med 3-5kg 12-4-18 pr 100m2 plen. 
 Start vanning umiddelbart etter at man har lagt ferdig plenen. Første vanning bør være 

en «rotbløyte» ca 20ml. 
 Deretter bør det vannes 1 time hver dag i de først 3 ukene etter at gresset er lagt. I 

denne perioden bør det overgjødsles en gang, med 2-3 kg 12-4-18 pr 100m2 
 Etter denne perioden trappes vanningen ned, sjekk at plenen har festet seg. 
 Klipp plenen når røttene til gresset har festet seg. Dette skjer etter 3-4 uker, klipp da 

ikke mer en 1/3 av totallengden på en gang. 
 Plenen kan deretter klippes oftere, anbefalt lengde 4-5cm. 
 Plenen bør kalkes med 20kg pr 100m2 hver vår.  
 Plenen gjødsles med 3-5 kg 12/4/18 pr 100m2 hver vår, juni 3-5 kg pr 100m2, juli 1-2 

kg kalksalpeter pr 100m2, august 3-5 kg 12/4/18 pr 100m2k, deretter overgjødsling 
med halv mengde i september/ oktober 

 Det anbefales å ta jord analyse for å kunne kontrollere næringsstoffene / PH i 
jorda/plenen.  

Teknisk data. 
 Hver gressrull er ca 1m2, ca 58 cm x ca 173cm 
 Vekt pr gressrull 15-25kg (avhengig av fuktighet) 
 Tykkelse ca 25mm 
 Maks 70 stk. pr pall 
 Pall størrelse 118 cm x 118 cm 
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