Gazonkalender – Het hele jaar mooi groen gras!
Januari

Februari

Maart

▪ Grasmat bestrooien met kalk
▪ Grondmonster nemen en door
ons laten onderzoeken dan
zorgen wij voor het juiste
bemestingsplan.
▪ Onderhoud, in deze periode,
uw tuingereedschap ( laat de
maaimessen slijpen)

▪ Als het niet vriest, de grond
beluchten bv met
spijkerschoenen!
▪ Loop niet over het gras als
het vriest.
▪ Veeg de kleine hoopjes aarde,
die door regenwormen worden
veroorzaakt, vlak.

▪ Voor de eerste maaibeurt
kiest u een droge dag, stel de
messen hoog in (4cm)
▪ Mesten, vertikuteren en mos
bestrijden.
▪ Let op graslarven.
▪ Paardenbloemen
verwijderen.

April

Mei

Juni

▪ Mesten, vertikuteren en mos
bestrijden.
▪ Gazon in- en bijzaaien.
▪ Randen bijsnijden met een
kantensnijder

▪ Maai regelmatig, als het snel
groeit vanaf mei zelfs eens per
week.
▪ Verwijder het onkruid. Pas
onkruidverdelgers toe bij
hardnekkige onkruiden en boven
15⁰C.
▪ Gazon in- en bijzaaien.

▪ Maai regelmatig
▪ Sproei overvloedig bij droog
weer
▪ Tijd voor de tweede
mestbeurt.
▪ Herstel kale plekken, zaai
opnieuw in of leg zoden.

Juli

Augustus

September

▪ Grond beluchten met bv de
spijkerschoenen.
▪ Sproei overvloedig in droge
perioden, het liefst ’s morgens
of ’s avonds ( 1½ uur op één
plek).

▪ Blijf regelmatig maaien en
sproeien.
▪ In- en bijzaaien kan nog
steeds.

▪ Let op graslarven.
▪ Breng najaarsmest aan op
het gazon.
▪ In- en bijzaaien kan nog
steeds.
▪ Het gras gaat wat langzamer
groeien, dus je hoeft minder
vaak te maaien.

Oktober

November

December

▪ Hark bladeren van je gazon
om schimmels en ziektes te
voorkomen.
▪ Herfstmest strooien.
▪ Beluchten zorgt voor een
betere afwatering tijdens de
winterdagen.

▪ Bladeren harken van je gazon
om schimmels en ziektes te
voorkomen.
▪ Zet bij de laatste maaibeurt
de messen op een hogere stand
(4 cm)
▪ Het gazon gaat nu over in een
rustperiode, gebruik het zo min
mogelijk.

▪ Loop niet over een bevroren
of nat gazon.
▪ Laat uw tuingereedschap
(grasmaaier, snoei- en
heggenscharen) slijpen in deze
rustperiode.

