
Maaien

   - Maai niet te kort en niet te vroeg.

     - Maai een eerste keer als het gras 10 à 12 cm lang is. Maai terug op 8 cm.

     - Maai een tweede keer als het gras 11 cm lang is. Maai terug tot op 7 cm.

     - Maai een derde keer als het gras 10 cm lang is. Maai terug tot op 6 cm.

Hou dit schema aan tot de gewenste graslenkte bereikt is.

   - Bij een jong gazon voer je het maaisel best af.

   - Vermijd maaien in volle zon.

   - Maai met messen die scherp zijn. Dat garandeert een mooi egaal snijvlak.

Onkruid

   - Samen met het kiemende gras kan zich onkruid ontwikkelen. Wees niet

Ongerust: de meeste soorten zullen door het maaien geleidelijk verdwijnen.

   - Voor het bestrijden van hardnekkig onkruid (zoals klaver, weegbree,

paardenbloem,…) word er best 4 maanden gewacht.

Voor de bestrijding hiervan kan je steeds contact opnemen.

Bemesten

   - Geef je jonge grasmat de gepaste voeding.

   - Aangepaste bijbemesting zorgt ervoor dat de jonge grasmat mooi dichtgroeit.

     - Bij aanleg in het voorjaar doe je dit na de eerste of tweede maaibeurt.

     - Bij aanleg in het najaar doe je dit best in het daaropvolgende jaar.

Kies voor een complete en evenwichtige NPK + Mg-formule. Of je nu voor

organische of chemische meststoffen kiest, je kan het best voor een regenbui 

bemesten. Je kan bij ons mestoffen aankopen, of wij komen uw gras bemesten.

   - Kies voor kleine meststofkorrels: die zorgen voor een homogenere verdeling

en uiteindelijk ook voor een uniforme grasgroei en kleur.
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Beregenen

   - Tijdens droge periodes geef je best water.

   - Beregen consequent en niet willekeurig. Beregen nooit in volle zon.

   - Beregenen doe je het best in de avond, zo blijft de grond langer vochtig.

   - Het is beter om elke 3 dagen langdurig te beregenen dan dagelijks een beetje.

Zo zorg je ervoor dat ook de ondergrond vochtig wordt, en niet alleen de bovenlaag.

Betreden

   - Een net ingezaaid gazon betreed je best niet te veel.

   - Benieuwd of je gazon klaar is voor intensief gebruik? Da's in een wip getest:

als je nog bodem tussen de grassprietjes ziet, dan is het nog te vroeg!

Ziektes

   - Jong gazon is erg gevoelig voor ziektes. Raadpleeg ons steeds als je een 

ziekte of onregelmatigheid bemerkt bij uw gazon.
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