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WEETJE

Graszoden hebben een lengte van 2,50 meter
en een breedte van 40 centimeter.
Dit is precies 1 vierkante meter.
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DE GRASZODEN ZIJN
AANGELEGD, WAT
MOET IK NU DOEN?
DIRECT SPROEIEN
Wanneer de graszoden bij u zijn aangelegd is het van
groot belang dat de graszoden vochtig blijven. Dit
voorkomt dat de graszoden gaan uitdrogen of krimpen.
Mochten er naden ontstaan dan kunt u deze opvullen
met aarde, zodat het gazon toch nog een geheel wordt.

Bij extreme hitte kan het zijn dat u de
graszoden de gehele dag dient te sproeien.
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Onderstaand schema is een indicatie voor de eerste week. Weersomstandigheden als zon en wind kunnen veel invloed hebben op uitdroging
van de graszoden. Het uitgangspunt is; houdt het gazon licht vochtig. Na de
eerste week sproeien kunt u het gazon om de dag gaan besproeien. Sproei
in koude perioden niet te veel, te veel water kan veel schade veroorzaken.

TEMPERATUUR

(ZAND)GROND

KLEI

FREQUENTIE

16 - 20ºC

30 min

15 min

1 x per dag

26 - 30ºC

120 min

90 min

2 x per dag

10 - 15ºC

10 min

5 min

1 x per dag

21 - 25ºC

60 min

30 min

2 x per dag

30ºC of meer

180 min

120 min

2 x per dag
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2 WEKEN NIET BETREDEN
Totdat de graszoden zijn aangehecht is het belangrijk het
gazon niet te betreden. Bij betreding van het gazon kunnen de graszoden namelijk verschuiven of beschadigen.
Doordat de ondergrond nat is, en de wortels nog niet
in de ondergrond gegroeid zijn kunnen er tevens kleine
verzakkingen ontstaan wanneer u het gras betreed.
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MAAIEN NADAT DE GRASZODEN
GEWORTELD ZIJN.
Na 10 tot 14 dagen zijn de zoden aangehecht, dit kunt u
controleren door aan de grasmat te trekken. Wanneer
de graszoden zijn aangehecht kunt u het gazon voor de
eerste keer gaan maaien.
Wij adviseren om het gazon de eerste keer op de hoogste
stand te maaien. Enkele dagen later kunt u het gazon
gaan maaien op 3 tot 3,5 cm. Zorg dat u het maaisel
opvangt of direct van het gazon verwijdert.

WEETJE

Doordat onze graszoden diep wortel
en,
is het gras minder gevoelig voor uitdro
ging en
behoudt u sneller en langer een mooi
gazon.
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GRASMAAIEN
Door het gazon regelmatig te maaien komt er voldoende
licht en water bij de onderlaag van het gras. Hierdoor
krijgen nieuwe uitlopers de kans om te groeien.
Wij adviseren het gazon van april tot en met augustus
twee keer per week te maaien. U krijgt hierdoor een
sterk groen en dicht begroeid gazon. Wat resulteert
in minder kans op onkruid en mos.
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HOUD
ACTIVITEITEN

• V ang het maaisel op, of verwijder
het direct met een grashark
• Maai nooit korter dan 3 centimeter,
bij voorkeur 3,5 centimeter

4 cm

• Maai tijdens het groeiseizoen het
gras twee keer per week
• D e beste lengte van uw gazon
is 4 centimeter
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SPROEIEN
De grasplant heeft zoals elke plant water nodig, waardoor
uitdroging voorkomen wordt en meststoffen via het water
door de wortels opgenomen kunnen worden. Gelukkig hebben
we een klimaat omgeving waarbij dit in de meeste gevallen
geen problemen geeft. Echter zijn er natuurlijk ook drogere
perioden. Sproeien is dan een belangrijk punt.
Om te zorgen dat het gazon het water uit de bodem haalt dient
de ondergrond nat te worden. Het is daarom beter om 1 keer
lang te sproeien dan 3 keer kort. Een indicatie van hoelang u
kunt sproeien vindt u hieronder.

TEMPERATUUR

(ZAND)GROND

KLEI

FREQUENTIE

21 - 25ºC

60 min

30 min

2 - 3 x per week

16 - 20ºC

26 - 30ºC

30ºC of meer

30 min

120 min
180 min

15 min

90 min

120 min

1 - 2 x per week

2 - 3 x per week
Om de dag

Geef het gazon liever 2 keer
lang water dan 5 keer kort.
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• Sproei in de ochtend of avond,
hierdoor verdampt het water niet.
• Te veel water kan ook schade
aan het gazon brengen.
• Ook bij lage temperaturen kan er
droogte zijn. Geef het gazon dan
toch wat water.

BEMESTEN
Om te zorgen dat het gazon zijn groene kleur
behoudt, dient het regelmatig bemest te worden.

• Maai het gazon voor het bemesten.
• Strooi de juiste hoeveelheid
over het gazon.
• Na het bemesten dient u
het gras te sproeien.
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WELKE BEMESTING KUNT U GEBRUIKEN
Er bestaan velen soorten gazonmest, welke allen anders werken. Sommige
meststoffen zijn organisch en hebben een werking van 3 maanden. Het nadeel
is dat er niet zo zeer verschil te zien is, daarentegen zorgt het voor een betere
bodemontwikkeling. Kunstmest heeft vaak een kortere werking, maar een
zeer snel resultaat.

DCM MICROGAZON PLUS
Tuin en gras is dealer van DCM meststoffen.
Wij adviseren om DCM Microgazon plus te gebruiken.
DCM Microgazon plus heeft een 5-voudige werking.
Het bevat meststof, kalk, indirecte moswerking en
nuttige bacteriën, hierdoor is verticuteren overbodig.
Deze meststof dient tussen februari en oktober
1 keer per 3 maanden gestrooid te worden.
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BLAUKORN NPK 12-8-16+3
De blaukorn bemesting is een kunstmest met een
directe werking aan het gazon. Het resultaat is vaak
binnen 7 dagen al zichtbaar. NPK 12-8-16+3 staat voor
stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) + Sporen elementen
voor een donker groene kleur.
De blauwe kleur van de korrel heeft het voordeel dat
u duidelijk kan zien waar het gazon al bemesting heeft
gehad. De korrel valt gemakkelijk uiteen in contact met
een bodemvocht.
Deze meststof dient tussen maart en september
elke 6 weken gestrooid te worden met een
hoeveelheid van 1 kilo per 25 vierkante meter.

WEETJE

bemesten we de ondergrond
Voordat wij de graszoden leggen,
arathon Repair), die er
met een speciale samenstelling (M
aan de grond vasthechten.
voor zorgt dat de graszoden snel
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HOE DIENT U HET GAZON TE BEMESTEN?
Allereerst is het belangrijk dat het gras gemaaid is. Verwijder
al het maaisel, daarna kan het gazon bemest worden.
Weeg de benodigde bemesting af in een aparte emmer.
Strooi de bemesting in twee keer over de oppervlakte.
Zo bent u er zeker van dat er niet te veel of te weinig
bemesting op plekken aanwezig is.
Wanneer de meststof gestrooid is, dient het gras gesproeid
te worden. Hierdoor lost de bemesting op en kan het gras
door de bemesting niet verbranden.
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DAGELIJKS GENIETEN VAN
EEN GEMAAID GAZON?
Wilt u ook dagelijks genieten van een mooi
gemaaid gazon zonder het gras zelf te maaien?
Dan is een robotmaaier wellicht iets voor u.

15% KORTING

van een
Op de aanleg
klanten
robotmaaier voor
s.
van Tuin en Gra

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden
voor een robotmaaier? Kijk dan eens op
www.robotmaaierstotaal.nl.

Wanneer uw gazon dagelijks wordt gemaaid, zal het er
altijd op zijn best uitzien. Door de perfecte lengte blijft
het geheel er prachtig uitzien en zult u minder snel last
hebben van onkruiden of mossen.
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JAARLIJKSE
VERZORGING
DCM GROEN-KALK
Een onaangepaste zuurgraad van de bodem stelt
plantenwortels niet in staat om voldoende voedingsstoffen op te nemen. Daardoor krijg je een verminderde
grasgroei. Vaak steken mos en onkruiden makkelijk de
kop op wanneer er open plekken in het gazon komen.
Beter voorkomen dan genezen!

daarvan is de
Bodems verzuren van nature, een de oorzaken
ben de graswortels
zure regen. Wanneer de bodem te zuur is, heb
op zandgronden is
moeite om voedingsstoffen op te nemen. Zeker
zuren.
dit een probleem omdat ze van nature sneller ver
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De juiste zuurgraad van de bodem zorgt ervoor dat het gras
weer voedingsstoffen kan opnemen, het gras weer groeit zoals
het moet en mos geen kans krijgt. Breng de zuurgraad van de
bodem daarom op peil met DCM Groen-kalk.
De Groen-kalk van DCM is een snel oplosbare korrel met
15% magnesium. Dit zorgt voor een mooi frisgroene kleur
van het gazon. Eenvoudig te strooien met de hand als met
de meststofstrooier.
De DCM Groen-kalk mag jaarlijks gestrooid worden tussen
november en april. De onderhoudsdosis mag gestrooid
worden met 1 tot 1,5 kg per 10 vierkante meter.
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VERTICUTEREN
Door het gazon jaarlijks te verticuteren verwijdert u
de viltlaag van het gazon en gaat u verstikking van
het gras tegen. Het dode materiaal als grasresten
en bladeren kunnen voor schimmels en ziektes zorgen.
Een te dikke viltlaag zorgt dat er weinig water, lucht
en voedingstoffen bij de wortels van het gazon kunnen
komen. Het verticuteren van het gras zorgt voor een
open grasmat waardoor jonge, nieuwe grassprieten
kunnen groeien.
Met een verticuteermachine of verticuteerhark kunnen
de werkzaamheden gedaan worden. Wij raden u aan om
een verticuteermachine te gebruiken; handmatig is het
een zeer intensieve klus. Daarnaast hebben sommige
machines een opvangbak. Dit maakt de werkzaamheden
nog gemakkelijker. Bij de meeste verhuurbedrijven is een
verticuteermachine verkrijgbaar.

Verticuteren van het gazon kunt u
het beste uitvoeren in maart/april.
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Wanneer het gazon geverticuteerd is kan het gras
er slecht uitzien. Echter herstelt dit zich erg snel.
Eventuele kale plekken die zijn ontstaan kunnen
opnieuw ingezaaid worden.

aaid te zijn.
•	Voor het verticuteren dient het gazon gem
in de breedte.
•	Verticuteer eerst in de lengte, vervolgens
•	Verwijder het afval na het verticuteren.
gazon.
•	Eventueel inzaaien en bemesten van het
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Handige tips om uw gazon er
piekfijn uit te laten zien.

+31 (0)73 - 2600 400
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