Eerste verzorging
• Zorg ervoor dat de graszoden niet uitdrogen!
Bevochtig voldoende en langdurig, liefst met
een tuinsproeier! De zoden moeten door en
door nat zijn. Blijf ongeveer 3 weken water geven, zo’n 2 à 3 maal per week, liefst ’s avonds.
Bij warm weer overvloedig water geven.
• Vermijd om de eerste 3 weken te lopen op het
gras.
• Na ongeveer 3 weken zijn de graszoden vastgegroeid. Het gevaar voor uitdrogen wordt nu
minder groot, maar de wortels zitten nog niet
diep, dus blijf wel oppassen. Er mag beperkt op
gelopen worden.

Maaien
• Eerste maaibeurt: ongeveer een week na het
leggen van graszoden (afhankelijk van het jaargetijde).
• Maaien is zeer belangrijk. Zorg voor een goede
grasmachine met scherpe messen. En maai
vooral niet te kort: een goede hoogte is 3 tot
4 cm.

snel een mooi
en fris gazon

Bemesten
• Een regelmatige bemesting van het gazon is
noodzakelijk om een gezonde en stevige mat te
houden.
• Gebruik speciale organische gazonmest. Mossen krijgen dan geen kans om zich te ontwikkelen.
• Na het bemesten moet het gazon, om verbranding te voorkomen, goed beregend worden.
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graszoden
Snel een mooi en fris gazon
Je kan er niet omheen: een mooi gazon is de
start voor een geslaagde tuin. Zelf gras zaaien
is natuurlijk een hele klus. Wil je direct resultaat? Dan zijn graszoden de ideale oplossing.
Het plaatsen is gemakkelijk. Ook qua onderhoud zit je met graszoden goed.
Op de kwekerij worden de graszoden ingezaaid met zaadmengsels en rassen die aan de
hoogste eisen voldoen. Gedurende een jaar
kunnen ze uitgroeien en een goed ontwikkeld
wortelsysteem vormen. De zoden worden met
veel zorg gekweekt. Het eindproduct is een
dichte en sterke zode, mooi van kleur en onkruidvrij. Graszoden zijn een levend product:
opgerold blijven ze ongeveer 24 uur in goede
conditie.

Een goede voorbereiding van de grond
is de helft van het werk

• Ideaal: tijdens het voorjaar of najaar.

• Zorg voor een luchtige bodem door de grond
los te spitten.

• De grond mag vochtig zijn maar niet modderig.

• Verwijder alle onkruid en stenen.
• Om de bodem te verrijken strooi je planthumus
of turf.
• Bemesten is niet nodig omdat de jonge wortels
te gemakkelijk verbranden.
• Egaliseer de grond door het oppervlak te harken of af te schaven met een plank.
• Door de aarde goed aan te drukken, voorkom je
dat er later kuilen in het gazon komen.
• Hark de aarde nogmaals licht aan en loop niet
meer op het oppervlak.

Het plaatsen van de graszoden

• Rol de zoden uit, zodanig dat ze strak tegen elkaar aan komen te liggen, waarbij je ze als een
steenpatroon laat verspringen.
• Bij het leggen van de volgende banen, kniel je
op een plank, die je op de eerder gelegde zoden legt. Hierdoor voorkom je beschadigingen
of omkrullen.
• De zijkanten van uw gazon goed aanvullen met
grond, zodat de randen tegen uitdroging worden beschermd.
• Na het leggen van de graszoden, rol je het gazon aan met een zware rol (of met een plank
stevig aandrukken).
• Onmiddellijk goed water geven, bij warm weer
zelfs overvloedig.

