Rolgazon®, topkwaliteit in graszoden!

Onderhoud en nazorg aan uw nieuwe gazon Rolgazon®
Algemene richtlijnen, specifieke situaties of omstandigheden kunnen aangepaste methoden vergen.

1. De eerste maaibeurt is meestal nodig 10 à 15 dagen na het leggen van de grasmatten. De
graszoden zijn al flink ingeworteld, maar toch maait u de eerste keer beter op de middenstand van
de maaier: 4 à 5 cm maaihoogte is goed. Elk type maaimachine is geschikt voor Rolgazon® type
“HOBBY”. Het is erg belangrijk dat het maaimes scherp is, dit geldt in feite het hele jaar door.
2. Wij adviseren om het grasmaaisel NIET te laten liggen. Een maaier met opvangbak is uiteraard
het handigst, maar 100 m2 gemaaid gazon is ook binnen een kwartiertje handmatig opgeruimd.
Hiervoor is een kunststof gazonhark beter dan een metalen.
3. De 2de maaibeurt - bij een grashoogte van 6 à 7 cm - mag de maaistand teruggebracht worden
tot 2,5 à 3 cm: dit wordt de definitieve maaihoogte. De maaihoogte van uw maaier controleer je
tevoren door de hoogte van het maaimes (het snijgedeelte van het mes) na te meten terwijl de
machine op een vlakke verharde ondergrond staat. (garagevloer, oprit, of terras. Dus NIET op het
gazon of kiezel , dit meet onjuist!) Hierbij ALTIJD de stekker vooraf eruit of de bougiekop
loskoppelen!!!
4. 6 à 8 weken na plaatsing mag het gazon bijbemest worden: de door ons meegeleverde
startbemesting is grotendeels opgebruikt. Elke gazonmeststof is geschikt, zolang u het juiste
seizoen en de aanbevolen dosering in acht neemt. Bij de levering adviseren we u en de
aanbevolen wijze voor de situatie in uw tuin vermelden we op de leveringsbon.
Dit kan afwijkend zijn aan het onderstaande algemene advies.
5. Voor de volgende jaren kan een algemeen bemestingsadvies gelden: per 100m²






Tussen 1 december en 1 maart: 10 kg kalk.
Kalk is geen echte voeding, maar dient om de zuurtegraad op peil te houden, voor gazon is
een pH rond de 6,5 na te streven. (grondontleding=altijd nuttig)
15 maart-15 april: 10 kg organische gazonmest
+3 kg voorjaarsgazonmest N 18 - P 7 - K 9
Rond 15 juni: 2 kg klassieke kunstmest N 14 - P 7 - K17
Eind augustus: 3 kg najaarsgazonmeststof N 5- P 7- K20
Ook de moderne zeer langwerkende gazonmeststoffen zijn aanbevolen, bij gebruik hiervan
raadpleeg je de gebruiksaanwijzing en uiteraard de dosering.

6. Algemeen: zorg er voor dat het gazon het ganse seizoen zijn groeikracht behoudt, dus
regelmatig bemesten met geen te grote pieken en dalen. Bij langdurige zwakke groei zal onkruid
en mos makkelijker toeslaan en dat moet liefst voorkomen worden. Goede graadmeters voor de
gazonconditie zijn de graskleur en de hoeveelheid maaisel. Bij merkelijk lichtere kleur én minder
maaisel moet u ingrijpen met bijbemesting. Deze stelling geldt uitsluitend tussen 15 maart en 15
september.

BELANGRIJK:
- De voornaamste criteria voor bemesting zijn: grondsoort, historische voedingstoestand,
zuurtegraad of pH, seizoen, vochtigheid, temperatuur, …
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