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Gazon maaien
Het regelmatig maaien van uw gras is absoluut noodzakelijk bij het onderhouden van
het gras. Houd het gras goed bij door het minimaal één keer per week te maaien én in
het groeiseizoen twee keer per week. Indien u het vaak maait kunt u de korte topjes
van het gras op het gazon laten liggen, dit is namelijk een extra voedingsstof(humus)
voor het gazon.
Door het op tijd te maaien, blijft het gras optimaal verzorgd en verkleint u de kans op
onkruidvorming en grasziektes aanzienlijk. U kunt hierbij gebruik maken van een
kooimaaier of een cirkelmaaier. Een nieuw gazon maait u de eerste keer op de
hoogste stand en de daarop volgende keren op de middelste stand.

Gazon sproeien
Voldoende water is cruciaal bij het onderhouden van uw gras. Vooral bij een nieuw
gelegd seizoen is sproeien in de eerste 2 weken essentieel. Sproei de eerste 2 weken
minstens één uur per dag. Zijn de tempraturen hoog? Sproei dan gerust in de
ochtend, middag en avond. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.
Na 2 weken kunt u het sproeien afbouwen na enkele keren per week. Doe dit in de
ochtend of avonduren. Sproei het liefst langere tijd achter elkaar zodat het water ook
bij de onderste wortels komt.

Gazon bemesten/bekalken
U gazon heeft één keer in de drie maanden een organische
graszodenbemesting nodig als extra voedingsstof. Met een graszodenbemesting
ondersteunt u de gezondheid en de groei van het gras. Ook verkleint u hiermee de
kans op een slecht gazon en eventuele grasziektes .
De graszodenbemesting kunt u 1x in de 3 maanden strooien in het groeiseizoen (apr sep). In september kunt u het beste gebruik maken van een
najaarsbemesting.
In de winterperiode(dec - feb) kunt u het gras bestrooien met kalkkorrels. Kalk brengt
de zuurgraad op pijl en haalt de groene kleur weer naar boven.

Gazon verticuteren
Het verwijderen van onkruid of mos uit uw bestaand gazon is belangrijk voor de
conditie van het gras. De beste manier hiervoor is het gras uitkammen door middel
van een verticuteerhark of machine. Met verticuteren haalt u al het ongewenste
onkruid, mos en dood gras weg. Hierdoor krijgt het gezonde gras weer de ruimte om
te groeien.
Indien uw nieuwe graszoden heeft gelegd raden wij aan om het gazon de eerste 3
jaar niet te verticuteren.

Dautzenberg Graszoden kalender
Januari - februari - maart
Gras is gevoelig voor betreding in de winter. Ontzie daarom uw gazon tijdens de vorstperiode. De kans
op beschadiging is dan namelijk extra groot. Wanneer de vorst begint weg te trekken, kunt u de
bodem gaan analyseren. Grote kans dat de zuurgraad in deze maand hoger is dan gemiddeld. Indien
dit het geval is dan kunt u het gras het beste bestrooien met kalkkorrels. Deze korrels zorgen dat de
zuurgraad weer op pijl komt.
Als de temperaturen weer stijgen en het gras begint te groeien(gras groeit boven de +10 graden), dan
is het tijd om het gras voor de eerste keer te maaien. Afhankelijk van het weer kunt u in maart voor de
eerste keer bemesten met een organische bemesting van Dautzernberg Graszoden(werking 3
maanden). De temperatuur moet ‘s nachts minstens boven de 5 graden uitkomen, wil de bemesting
werken.

April - mei - juni
Deze drie maanden zijn de gras groeimaanden. Grasonderhoud is in deze periode dus van groot
belang. Maai zo’n één à twee keer per week en stel uw maaier hierbij niet korter af dan 3,5 cm. Zorg er
ook voor dat u voldoende sproeit, de grond kan in deze periode immers sneller uitdrogen. Indien u in
maart voor het eerst bemest hebt met een organische mest, kunt u in juni voor de tweede keer
bemesten. Bij een droge periode is sproeien na het bemesten extra raadzaam.
Gebruik bij voorkeur geen kunstmest. Door kunstmest kan het gras verbranden, waardoor het dor en
slecht wordt. Tevens zijn april, mei en juni geschikt voor herstelwerkzaamheden: verticuteren, ziektes
bestrijden, kale plekken aanvullen met nieuwe grasoden of bijzaaien. Als u last heeft van engerlingen/emelten zijn de groeimaanden geschikt om deze te bestrijden. Een biologische
bestrijdingswijze tegen engerlingen/emelten is bij ons verkrijgbaar.

Juli - augustus - september
In de hete zomermaanden is de kans op verbranding het hoogst. Wanneer de temperaturen boven de
25 graden uitkomen, adviseren wij om het gras op +/- 4 cm hoogte te maaien zodat het gras beter
beschermt blijft tegen de hitte. Sproei het gras een aantal keer per week om uitdroging te voorkomen.
Bij voorkeur vroeg in de ochtend of laat in de avond. Bij een pas gelegd gazon geldt een ander
sproeischema. Bij twijfel hierover kunt u contact met ons opnemen.
In september kunt u tevens eventuele schade van de zomer herstellen. Het maaien kunt u
afbouwen(afhankelijk van de tempratuur). Leg nieuwe graszoden of zaai in op de plekken waar het
gras beschadigd is. September is namelijk de ideale maand voor kale plekken op te vullen. Tevens kunt
u medio september voor de laatste keer bemesten dit jaar, gebruik hiervoor een organische
najaarsbemesting.

Oktober - november - december
Maak uw gras in deze maanden klaar voor de winterperiode. Heeft u nog niet bemest in september?
Dan is in oktober de laatste kans om dit te doen. Hierna zult u merken dat het gras gaat rusten voor de
komende maanden. In het geval van zwaardere grondsoorten(leem/klei) zou u de grond kunnen
beluchten met een mestvork, circa 20 cm diep.
De herfstmaanden zijn een ideale periode om het gras te verticuteren. Doe dit met een
verticuteermachine of verticuteerhark. Afhankelijk van de temperatuur kunt u eind november voor het
laatst maaien. In december of januari kunt u het gras bekalken. Kalk zorgt voor een betere zuurgraad
van de grond en haalt de groene kleur weer naar boven.
Alle producten die wij vernoemen in deze gazonkalender zijn bij ons verkrijgbaar.

