Rolgazon®, topkwaliteit in graszoden!

Algemene handleiding “Water geven” bij
plaatsing Rolgazon®
De toepassing is seizoensgebonden en hangt uiteraard hoofdzakelijk af van de actuele
weersomstandigheden op het moment zelf.

1. De klaargelegde grond flink bevochtigen de avond (of enkele uren) voor het leggen van de
grasmatten is zeer zinvol en efficiënt: dit zorgt er ten eerste voor dat eventueel drogere plekken
direct goed zichtbaar worden (en dus wat extra water moeten krijgen) en ten tweede zal de
ondergrond achteraf alle besproeiing beter absorberen en verdelen.
2. Bij zeer warm weer en/of uitdrogende wind is het noodzakelijk dat er onmiddellijk begonnen
wordt met het besproeien; dus reeds als je bv. de eerste 25 rolletjes gelegd hebt. OOK TERWIJL
DE ZON SCHIJNT !!! Laat u vooral door niemand wijsmaken dat het gazon hierdoor zou
‘verbranden’: ongetwijfeld goedbedoeld maar het is een fabel.
3. Het is beter om bv. elk halfuur 5 à 10 min. te besproeien (op dezelfde plek) dan 2x per dag 2 uur
aan één stuk. Het enige wat telt is dat de grasmat vochtig blijft aanvoelen en niet uitdroogt: ook
niet ‘eventjes’. De eerste week er voor zorgen dat het gras altijd voldoende vochtig de nacht
ingaat, dus ’s avonds zeker nog watergeven.
4. De weersomstandigheden bepalen de duurtijd van het besproeien , maar de eerste 10 dagen
zijn altijd belangrijk. Bij een langdurige hittegolf of schraal drogend weer dient het gazon uiteraard
extra in de gaten gehouden te worden.
5. Elke manier van watergeven is in principe goed, maar een feit is dat een tuinsproeier altijd een
betere waterverdeling geeft en zuiniger dan uzelf zou kunnen met een tuinslang ‘in de hand’. Als u
nog een sproeier moet aanschaffen: het type is belangrijker dan het merk, wij adviseren een
zwenksproeier.
6. Ook als u beschikt over een regenwaterput, moet u er zich toch altijd op voorzien om
leidingwater te kunnen geven: een grote, volle waterput van bv. 5.000 L. betekent voor 250 m2
grasmatten toch ‘maar’ 20 L./m². Bij extreme hitte zal dit binnen enkele dagen al opgebruikt zijn en
dient er een alternatief voorhanden te zijn.
7. In het volle groeiseizoen (van mei tot eind september) zullen de grasmatten binnen de 10 dagen
vastgegroeid zijn en kan het watergeven verminderd worden, maar bij hitte of droogte toch nog
altijd in de gaten houden en zo nodig nog water geven.

BELANGRIJK:
- “Dit item behandelde vooral extreme situaties, in de praktijk zijn er minstens evenveel gevallen
waar men praktisch geen omkijken heeft na het aanleggen van Rolgazon®”.
- Onderschat vooral niet het uitdrogend effect van WIND, ook al is het niet warm.

Bij Twijfel of verdere vragen: liever 3x tevéél bellen dan 1 keer te weinig!
Tel. 0495 26 21 26
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