
Sådan gøder og 
kalker man sin have 



Hvordan får man en veltrimmet græsplæne? 

En græsplæne kræver gødning; f.eks. Møllerens Universalgødning 
NPK 14-3-15   
Græsplænen kræver desuden havekalk en gang om året, og er der pro-
blemer med mos, gives der f.eks. Jernvitriol, som gør mosset sort, hvoref-
ter det rives væk. 

 
Anlæg af græsplæne: 
1. Grovplanering, hvor store sten o. lign. fjernes. 
2. Jordforbedring (svær lerjord tilføres sand og let sandjord tilføres muld. 

Tilsæt ca. 10 cm sand/muld og bland det ved fræsning). 
3. Sammentrædning af jorden (fjerner bløde pletter og luftlommer for at 

undgå, at plænen bliver ujævn). 
4. Finplanering (træk en planke, stige eller lign. hen over jorden og udglat 

ujævnheder med en rive). 
5. Grundgødskning (tilfør f.eks. 5 kg Plænegødning pr. 100 m2). 
6. Riv arealet over for at få gødningen blandet med jorden. Jorden skal 

være løs i 1-2 cm dybde. 
7. Bland græsfrøene (2,5 - 4 kg pr. 100 m2) grundigt før såning. 
8. Del frøene i 2 og så af 2 gange vinkelret på hinanden enten med ma 

skine eller med hånd. 
9. Dæk frøene ved rivning med max 0,5 cm jord.  
10.Er jorden meget tør afsluttes med tromling. 
 
En nyanlagt græsplæne skal være 6-8 cm før første klipning. Klippehøj-
den sænkes derefter gradvist. Klip kun 1-2 cm af pr. gang. 

 
Nedenunder ses doseringerne på de  
forskellige hjælpemidler til haven: 

 

Møllerens Universalgødning, til græsplænen 
NPK 14 - 3- 15 m/ Mg, B, S   
Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m2 i marts / april 
Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m2 i juni  
Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m2 i august / september. 
 

Møllerens Universalgødning NPK 14-3-15 - til hele haven 
Til køkkenhaven anbefaler vi at bruge Møllerens Universalgødning NPK 
14-3-15 clorfattig. Generelt skal der bruges ca. 2 kg pr. 100 m2 i maj, juni 
og juli måned. Tidlige afgrøder som rabarber,  løg, ribs, solbær skal       
startes i april.  



Roser 
Ca. 1 kg Møllerens Universalgødning pr. 10 m2 i april. 
 

Bekæmpelse af mos i græsplænen 
-til bekæmpelse af mos i græsplænen: 
200 gr. jernvitriol udrøres i 10 ltr. vand og fordeles på 20 m2 græsplæne.  
Mosset bliver sort og afrives. En god gødskning vil sætte græsset i vækst, 
og problemet vil være løst for de fleste. 
 

Havekalk 
Til 100 m2 skal der bruges ca. 25 kg havekalk hvert år. Kalk virker forebyg-
gende mod mos ved at hæve jordens reaktionstal.  
 

Væksthusgødning NPK 3-1-4 m/mikronæringsstoffer. 
En ægte væksthusgødning som ikke  indeholder  klor. Den er derfor anven-
delig til potteplanter, tomater, peber samt øvrige eksotiske kulturer. 
Til udvanding i drivhuse og mistbænke: 
50 ml gødning til 10 ltr. vand hver gang der vandes, kan også anvendes i 
drypvandingsanlæg. 

 
Rhododendron & surbundsplanter  
Brug ca. 2 kg svovlsur ammoniak (NH3)pr. 100 m2 i marts, april samt  
maj måned. Det sikrer et optimalt reaktionstal og en flot blomstring 
 

Fold-/græsmarksgødning NPK 21-4-7  
For at holde græsset i vækst vil det være en god idé at tilføre græsmarken 
gødning. Græs på vedvarende gamle græsfolde har generelt en lavere fo-
derværdi end græs på folde, som er i omdrift (nyanlagt), og som får tilført 
gødning regelmæssigt. 
Vedvarende græsmarker og græsmarker med > 50% kløver ca. 300 kg/ha 
Græsmarker med < 50% kløver ca. 600 kg/ha 
Mængden tildeles med 50% ca. 1. april og  25% i maj og 25% i juli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kulturer 
Gødningstilførsel angivet som  * = 1 kg 14-3-15 pr. 100 m2 

 
jan.   feb.  marts  apr.  maj    juni    juli     aug.   sep.   okt.  nov.   dec. 

Agurk       ** ** **      

Bønner, ær-
ter 

OBS PK-gødning  
0-4-21 

**        

Græs    ***  ***  ****     

Gulerod 
(sommer) 

   ** ** **       

Hindbær   **   **       

Jordbær       ** **     

Kartoffel 
(tidlig) 

   ** *** ***       

Kål     *** *** *** ***     

Persille     ** **  **     

Porre     ** ** ** ** **    

Purløg    ** ** ** **      

Rabarber   *** ***  **       

Rododen-
dron 

      

Ribs, solbær, 
stikkelsbær 

  *** **   ***      

Rødbede    ** *** ** **      

Selleri    ** *** *** *** **     

Spiseløg   *** ***         

Tomat      *** *** **     

              **       **                    ** 
OBS! Svovlsur ammoniak 


