
 1. 2. 

7,5 kg 
gjødsel 

3 sekker 25 kg kalk 

 
 

Plenjord  
Plenjorda vår kan brukes på steder hvor det skal sås plen, til reparasjon av plen 
og til ferdigplen. Den kan også brukes til å fylle opp jord der det skulle trengs, f. 
eks til hekk eller trær 

Plenjorda vår er tilsatt ca. 10 % sand. 

 

Den beste tiden å så gress på er på våren eller høsten. Da får man både naturlig 
vanning ved nedbør og lite tørke. 

 

Plenjorda må tilsettes gjødsel og kalk. 
Pr. 150 m² nysådd plen/ferdigplen 
trenger du:  
 7,5 kg hagegjødsel/fullgjødsel/plengjødsel 
 3 x 25 kg kalk 

 

Slik legger du plen: 
 Gjødsel og kalk strøs jevnt utover arealet og rakes inn i topplaget av jorda, 

gjerne når det regner, ellers må du vanne. Gjødselen får da løst seg opp litt 
før du sår gressfrøene eller legger ferdigplen. 

 Sår du gressfrø, raker du forsiktig over etter frøene er lagt. 
 Det er viktig at du ikke presser jorda hardt sammen. Tromler du, bruk en 

gittertrommel med lite tyngde. Ca. 15-25 kg bør holde. 

 Pass på at plenen ikke tørker. Vann lite, men ofte. Gjerne hver kveld. 

 Gjødsle om igjen med 7,5 kg pr. 150 m² etter ca. 5 uker. 

 Slå plenen ned til 5 cm når den er ca. 10 cm lang. Frøugress som kommer 
opp, vil da forsvinne. Er det mye ugress, må du slå plenen før den er 10 cm 
høy, så vil gresset få lys til å vokse. Det er bortkastet å forsøke luking. 

 Har du problemer med mye ugress i plenjorda, ta kontakt med oss på  

tlf. 33 33 61 05 så fort som mulig. 

 
Etablert plen trenger næring for å holde seg fin og frodig: 
 Gjødsles 2 ganger i året 
 Kalkes hvert 3-4. år 
 Vannes ved behov. Vann sjelden, men mye. 

 
Planting av hekk eller trær: 
 Fyll opp planteområdet med plenjord. 
 Fyll opp f. eks bedjord, veksttorv eller planteskolejord i hullene hvor plan-

tene skal settes, eller gjødsle og kalke plenjorda rundt plantene. 
 Avslutt med å legge et 10 cm lag bark på toppen av jorda hvis du bruker 

plenjord eller bedjord. 
Fordeler: 
 Egner seg godt som underlag til plen og ferdigplen. 
 Kan brukes til blant annet hekk og andre steder der det skal fylles opp. 
 
Ulemper: 
 Inneholder ugressfrø i mer eller mindre grad. 
 Inneholder klumper avhengig av fuktighet på jorda under produksjonen. Da 

kan den altså være tyngre og jobbe med i varierende grad. 
 Plenjord egner seg ikke til blomster, kjøkkenhage eller blomstereng. 
 
Husk: 
 Plenjord er et naturprodukt. Derfor vil konsistens, fuktighet, samt 

mengde og type ugress, variere hele tiden. 
 Jord er ferskvare, og derfor anbefaler vi at den brukes med én gang. 
 Plenjord synker sammen ca. 15-20 %. 
 
Varedeklarasjon plenjorda vår er: 
 pH  5,2-5,5   Kalsium 40-70 mg/100 g 
 Fosfor  1-3 mg/100 g Humus  7-13 % 
 Kalium 2-5 mg/100 g Volumvekt 0,9-1,3 mg/100 g 
 Magnesium 15-22 mg/100 g 
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