Graskalender
Al de genoemde producten in de graskalender
zijn bij ons verkrijgbaar.
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Houd uw gazon groen en gezond!

&
Tips s
k
Tric

Maaien

Sproeien

Het vaak maaien is belangrijk voor de gezondheid en de

Water is de eerste levensbehoefte voor het gras. Door een

dichtheid van het gras. We raden aan het gras 1 tot 2 keer per

juist vochtgehalte kan het droge periodes overwinnen en een

week te maaien (in het groeiseizoen). Door vaak te maaien

goed wortelsysteem ontwikkelen. Sproei daarom 2 tot 3 keer

ontstaat er een gezonde, volle grasmat zonder onkruid.

per week voor een langere duur achter elkaar, zodat ook de

Afgemaaide grastopjes kunnen op het gras blijven liggen, maar

diepgewortelde wortels voldoende water krijgen. Gemiddeld

enkel als ze maximaal 0.5 cm lang zijn. Deze topjes dienen weer

heeft een grasmat 3 tot 4 centimeter water per week nodig.

als bemesting voor het gras. De juiste graslengte is 3 tot 4 cm

De beste tijd om een bestaand gazon te sproeien is in de

(maart t/m oktober) of 5 tot 6 cm (november t/m februari).

avonduren.

Mest & kalk strooien

Verticuteren

Het gazon bemesten met een organische meststof is belangrijk

Indien het gazon veel mos en onkruid heeft, kan je dit

voor de gezondheid van het gras. Door bemesting aan te

verticuteren met een verticuteermachine of verticuteerhark.

brengen, wordt de groei van het gras gestimuleerd en verklein

Door het gazon te verticuteren verwijder je mossen en onkruid

je de kans op grasziektes. Wanneer moet je bemesten? Bemest

en krijgt de grasmat meer ruimte en zuurstof om te groeien.

in maart en in juni met voorjaarsmeststof. In september

Verticuteer het gazon op een droge dag. Het grasafval blijft dan

bemest je met een najaarsmeststof om het gazon klaar te

niet plakken. De eerste drie jaar hoef je een nieuw gazon niet

maken voor de winterperiode. In december of januari kun je

te verticuteren. Na het verticuteren kan het gazon dun en kaal

kalk uitstrooien. Kalk draagt bij aan een goede zuurgraad van

zijn. Je kunt dit herstellen met onze bodemverbeteraar EXTRA

de bodem en een betere mestopname.

en door de kale plekken bij te zaaien. De eerste drie jaar hoef
je een nieuw gazon niet te verticuteren.

Bekijk voor meer grasonderhoudtips onze website: www.tindemansgraszoden.nl
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