
DE MOOWY KALE PLEKKEN CHECKLIST

01
Een mos-of viltlaag is funest voor de
gezondheid van je gazon. Door te verticuteren
geef je je gazon weer de ruimte om te ademen
en voedingsstoffen op te nemen. Ook ontstaat
er ruimte waarin nieuw graszaad kan
ontkiemen.

Sproei je gazon direct na het bemesten. De 
 meststoffen kunnen namelijk leiden tot 

het verbranden van het gras. De meststoffen
moeten oplossen voordat de zon op je gazon
schijnt. Sproei echter niet te lang, anders heb

je kans dat op de plek waar je net hebt
bijgezaaid, de zaden op een hoopje spoelen. 

05
STAP

Voor een mooi gazon is de juiste zuurgraad
heel belangrijk. Dit verbetert de
bodemconditie en zorgt ervoor dat
voedingsstoffen zoals meststoffen goed
worden opgenomen. Heeft je bodem een lage
pH-waarde? Strooi dan kalk op je gazon.

Elk gazon heeft voeding nodig in de vorm 
van meststof. Hierdoor verbeter je de bodem
en gaat het gras weer groeien. Je kunt je gazon
het best 3 à 4 keer per jaar bemesten. In het
voorjaar, in de vroege zomer, in de late zomer
en nog eens in het najaar.

06
STAP

Maai je gazon wanneer het nieuwe gras 10
cm hoog is. Maai per keer nooit meer dan 1/3
van de grassprieten af. Maak je gazon tiptop

in orde door de graskanten bij te werken. Dit
doe je snel en makkelijk met een

graskantensteker.

Verticuteer 

Zaai graszaad 

Bemest het gras

Door het verticuteren ontstaan er kale
plekken in het gazon. Deze werk je weg door
bij te zaaien met graszaad. Bewerk wel eerst

de ondergrond. Haal stenen weg zodat je
met een vlak terrein begint.

Sproeien

STAP

02
STAP

03
STAP

04
STAP

Strooi kalk

Maai het gras

Geniet van het gazon!
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Graszaad
Meststoffen
Kalk 

Verticuteerhark
Strooiwagen
Sproeier met broes
Grasmaaier 

Benodigdheden:

Belangrijk!

3 weken vóór of na

het bemesten


