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ALLES VOOR EEN

MOOIE MAT
Het hele jaar je gazon topfit!
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MOOIE MAT!
Dus jij wil graag een mooie mat? Maar je hebt absoluut geen groene
vingers? En ook niet de ambitie om een echte tuinman te worden?
Dan zit je hier goed. Want met een beetje hulp heb jij straks een gazon
als een biljartlaken. En nee, daarvoor hoef je niet elke dag op je knieën,
je handen vies te maken en allerlei ingewikkelde toeren uit te halen.
Het is gewoon een kwestie van onze praktische tips opvolgen.
En goed naar Nathan luisteren natuurlijk.
Meer weten? Check www.mooiemat.nl. Je kúnt het!

Hoi, ik ben N
athan Rutje
s, voormalig
met van jon
profvoetba
ller,
gs af aan ee
n liefde voo
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r écht gras.
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ene vingers
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, maar ik wee
n een mooie
t
m
at ;)! En ik w
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eet zeker da
gazon ook z
t
o'n mooie,
grasmat ku
strakke, gro
nt maken! M
ene
et een beet
je hulp van m
en een beet
ij
je van WOL
F-Garten.
Zet 'm op!
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VERBRAND
GAZON
Een verbrand gazon kan meerdere oorzaken
hebben. Maar met het juiste onderhoud los
je dat wel op. En je hebt wel eens voor hetere
vuren gestaan, toch?

Wat is de oorzaak?
•

Hoe moet ik dat nou weten? (pagina 5)

•

Zonlicht (pagina 6)

•

Urine van een hond of kat (pagina 7)

•

Brand (pagina 8)

•

Overbemesting (pagina 9)
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VERBRAND GAZON DOOR

HOE MOET IK DAT
NOU WETEN?
Ja, goeie vraag. Dat grasveldje van jou ligt er natuurlijk niet voor niks zo bij …
Maar geen nood, daarom zijn wij er. Check de afbeeldingen maar eens,
dan moet je een heel eind komen.
Herken je dit? Dan heb je
misschien een beetje té goed
voor je gras willen zorgen.
Check: 'Overbemesting'.

Heb je van die kleine ronde kringen?
Dat moet zo’n fijne viervoeter zijn
geweest.
Check: 'Urine van een hond of kat'.

Laat ons raden: hoog
zomer, veel zon,
weinig water?
Check: 'Zonlicht'.

Lijkt je grasveld hier een
beetje op? Dan wist je de
oorzaak zelf waarschijnlijk
ook wel. Check: 'Brand'.
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VERBRAND GAZON DOOR

ZONLICHT
Zul je net zien. Lig jij te bakken op het strand van Salou, vergeet je buurman je
gazon te sproeien. Niet fijn, want bij een lange periode van hoge temperaturen
(25+ graden) en een tekort aan water drogen het gras en de bodem uit.
Het gevolg: een dorre, gelige mat.
Bedankt buurman …

DE OPLOSSING
Water graag! En snel ook, want anders
sterft het gras boven de grond af,
en uiteindelijk ook de wortels.
Wég mooie mat … Sproei minimaal 2 x
30-45 minuten per dag (in de ochtend
en de avond).
Knapt je gras daar niet van op?
Dan moet je toch je gazon opnieuw
met graszaad inzaaien of nieuwe
graszoden leggen. En volgende zomer
je andere buurman vragen natuurlijk.
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VERBRAND GAZON DOOR

URINE VAN EEN
HOND OF KAT
Je denkt misschien: urine, puur natuur, niks mis mee. Helaas! Urine bevat zouten,
die vocht uit het gras opnemen. Je gras droogt daardoor sneller
uit en verbrandt als het ware. Schattig hè, die huisdieren …

DE OPLOSSING
Water! Je gras heeft dringend behoefte aan

Als je gras trouwens echt niet meer te redden

vocht om te herstellen. Om concreet te zijn:

is, zit er maar één ding op. Tijd voor een

sproei minimaal 2 x 30-45 minuten per dag

wissel! Herstel de kale plekken door ze in te

(in de ochtend en de avond), tot je mat weer

zaaien met nieuw graszaad of leg nieuwe

helemaal het mannetje is. Bijkomend voordeel

graszoden. En die hond of kat?

van sproeien: die urinerende viervoeters

Dat mag je zelf bedenken …

blijven voorlopig wel even uit de buurt.
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VERBRAND GAZON DOOR

BRAND
Kampvuurtje stoken, barbecueën

DE OPLOSSING

op een hete zomerdag of gewoon

Dat vuurtje heb je hopelijk al geblust.

een beetje rommelen met vuur…

je nu met een uitgeblust gazon? Dan kun je

Een ongeluk zit in een klein hoekje,
of vuurtje in dit geval. Maar ja, wat
doe je met die brandplekken in het
gras? Slecht nieuws: verbrand gras
heeft een vochtgehalte van ‘nul’.
Het is helaas afgestorven.

Maar was het voor het gras te laat? En zit
de verbrande plekken repareren met gazonreparatiesticks. Powerrrr! Wel sproeien
natuurlijk: minimaal 2 x 30-45 minuten per
dag (in de ochtend en de avond), tot je mat
weer helemaal het mannetje is.
Als de sticks werken, heb je in no time nieuw
gras. Zo niet, dan begin je helemaal fris:
opnieuw inzaaien dus.

Powerbars
voor je gras
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VERBRAND GAZON DOOR

OVERBEMESTING
Je moeder zei het al: te veel is nooit goed. Te veel mest voor je gras dus ook niet.
Overbemesting maakt de bodem instabiel en zorgt voor die verontrustende gele
kleur. Of nog erger: je hebt helemáál geen kleur
meer (je gras is dus dood). Goede spreiding is alles!
DE OPLOSSING

op de kale plekken dus, of een inzaaibeurt. En

Is je gras geel? Dan is de oplossing even simpel

de volgende keer lees je de gebruiksaanwijzing

als dringend: water, water en nog eens water.

van je meststof dus wél. Ook houd je je dan

Om concreet te zijn: minimaal 2 x 30-45

natuurlijk keurig aan de voorgeschreven

minuten per dag sproeien (in de ochtend en

dosering en let je op een gelijkmatige verdeling.

in de avond). Hiermee zorg je ervoor dat het
teveel aan mest weggespoeld wordt.

Wil je je gras trouwens écht verwennen?
Maai het dan van tevoren. Strooi je meststof

Heeft je gras écht geen kleur meer? Dan is het

als het gras lekker droog is en besproei je

niet meer te redden en zit er maar één ding

grasmat als je klaar bent.

op … Tijd voor een wissel! Nieuwe graszoden
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MOS
Mos op je mooie grasmat … Kom op zeg!
Je kweekt toch geen bospad? Gelukkig is
mosvorming meestal snel en gemakkelijk
tegen te gaan. Vamos!

Wat is de oorzaak?
•

Hoe moet ik dat nou weten? (pagina 11)

•

Geen goede bemesting (pagina 12)

•

Niet geverticuteerd (pagina 13)

•

Onvoldoende belucht (pagina 14)

•

Te veel schaduw (pagina 15)
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MOS DOOR

HOE MOET IK DAT
NOU WETEN?
Ja, goeie vraag. Dat grasveldje van jou ligt er natuurlijk niet voor niks zo bij …
Maar geen nood, daarom zijn wij er. Lees maar eens verder bij
‘De oplossing’, dan moet je een heel eind komen.

DE OPLOSSING
Check eerst eens of je niet te veel schaduw

meestal groeien die sprieten vooral in de

hebt, niet goed bemest hebt, niet geverti-

lengte in plaats van in de breedte. Moet je

cuteerd hebt of onvoldoende belucht hebt.

vaker dan twee keer per week maaien om je

Allemaal in orde? Dan hebben we een pijnlijke

gras in toom te houden? Dan bestaat de kans

mededeling voor je: waarschijnlijk heb je

dat er tussen de grassprieten

gewoon een hele slechte kwaliteit gras.

heel veel ruimte is.
Drie keer raden wat er

Gras bestaat uit heel veel verschillende

in die ruimte groeit.

mengsels van zaden. Goedkope mengsels

Bingo: mos en onkruid …

zorgen vaak snel voor een groene mat, maar …

JE KUNT NU TWEE DINGEN DOEN:
•	Genoegen nemen met wat het is (NEE!).
•	De nodige tijd, energie én liefde in je
gazon steken en ons complete behandelplan
voor een gehele gazonrenovatie volgen.
Check mooiemat.nl/gazonrenovatie.
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MOS DOOR

GEEN GOEDE
BEMESTING
Een goed bemestingsplan houdt je
gazon vitaal. Jaja, ook een mooie
grasmat moet je verwennen!
Het gaat dan vooral om de juiste
balans tussen water, licht, lucht en
voeding. Is die balans verstoord, dan
groeit de kans op mosvorming.
DE OPLOSSING

Karren
maar…

We hebben een praktisch stappenplannetje
voor je. Eén: gebruik gazonmest met ijzer
(vloeibaar) om het mos te doden. Twee:
zaai extra graszaad. Drie: stel een goed
bemestingsplan op (of laat dat voor je doen
door een expert). Wedden dat die mooie
mat van jou dan ook mooi blijft?!

STROOIWAGEN WE 330

1

Gebruik gazonmest
met ijzer (vloeibaar)
om het mos te doden.

2

Zaai extra
graszaad.

3

Stel een goed
bemestingsplan op. Check
mooiemat.nl/bemestingsplan voor inspiratie.
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MOS DOOR

NIET
GEVERTICUTEERD
We bedoelen het niet vervelend hoor,

DE OPLOSSING

maar… je hebt je gras laten stikken.

Eén woord: verticuteren (zie p. 32). Doe je dat

Letterlijk. Door niet te verticuteren

‘kapot’ van het resultaat. Met een verticuteer-

of te beluchten, ontstaat er een
laag gazonvilt: de perfecte bodem
voor mos. Het gevolg: de bodem
neemt geen lucht, licht, water en
voedingsstoffen meer op.

voor het eerst, dan schrik je je waarschijnlijk
machine of verticuteerkam verwijder je
namelijk alles uit je gazon, behalve het
gezonde gras. En dat ziet er in het begin
bepaald niet veelbelovend uit.
Maar wees gerust: met de juiste nabehandeling komt het weer helemaal goed.
Verticuteren met een verticuteerkam is
trouwens een flinke klus. Zeker weten dus
dat jij je grasmat niet meer laat stikken!
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MOS DOOR

ONVOLDOENDE
BELUCHT
Een onvoldoende belucht gazon

DE OPLOSSING

werkt als een magneet voor mos.

Je gazon regelmatig beluchten kun je zien als

Zeker als ook het bemestingsplan

zo namelijk in staat om lucht en water op

niet in evenwicht is en het gras niet
genoeg licht en/of water krijgt.
Eigenlijk … ben je de boel een beetje
aan het verwaarlozen. Actie dus!

een cadeautje voor je gras. Je stelt de bodem
te nemen. En dat stimuleert de groei van de
graswortels.
Belucht je gazon bijvoorbeeld met een beluchtingsrol met veren, of prik gaatjes in de bodem
met een tuinvork of onkruidsteker. Misschien
zit je niet te wachten op zo’n klusje, maar hé …
jíj wil een mooie mat, toch?

Beluchting
binnen
handbereik

AG-E TUINVORK
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TAKKENSCHAAR RR 650

Onze krachtpatser

MOS DOOR

TE VEEL
SCHADUW
Gras dat overwegend in de
schaduw ligt, krijgt weinig
zonlicht. Da’s logisch, toch?
Te weinig zonlicht beperkt gras in
zijn groei (zowel in de lengte als
de breedte). Mag jij raden wat die
ruimte opvult … Precies: onkruid
en mos!
DE OPLOSSING
De duurzaamste oplossing is simpel:
zaag of knip de takken die de schaduw
veroorzaken weg. Overleg wel met je
buren. Of niet natuurlijk. Wil je niet zagen
of knippen? Zorg dan dat je je grasmat
goed verticuteert. Een derde optie:
gazonmest met ijzer (vloeibaar).
En de volgende keer gebruik je natuurlijk
meteen graszaad speciaal voor schaduwrijke plekken.
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KALE PLEKKEN
Met kaal is niks mis, maar kale plekken in je gazon? Dát gaat natuurlijk te ver.
Gelukkig kun je je gazon een plaatselijke oppepper geven, waardoor het
weer tot leven komt.

Je kent het wel: na een mooie zomer haal je de

DE OPLOSSING

parasolvoet weg, berg je het zwembad op of

Hier helpt maar één ding: nieuw gras.

breek je dat gammele speelhuisje af.

Voor het mooiste resultaat doe je dit subtiel.

Wég gras! Geen verrassing natuurlijk,

Herstel de kale plekken door het inzaaien met

maar wel een ongewenst gezicht.

speciaal herstellend graszaad en vergeet de
plekken zeker niet te bemesten. Zo is je gazon
binnen de kortste keren weer een biljartlaken.
Op de verpakking van je graszaad lees je
hoe je dat precies aanpakt.

Laat je gazon
weer stralen!

PADDENSTOELEN | 17

PADDENSTOELEN
Mooi in het bos en heerlijk op je

De oorzaak van die paddenstoelen? Dat kan

bord, maar ongewenst in je gazon!

zomaar de koemest of champignonmest van

Paddenstoelen zijn in principe
onschadelijk, maar ze komen
met zoveel tegelijk.

de kweker zijn. Het goede nieuws: paddenstoelen zijn onschadelijk (al zouden we er geen
soep van maken). Het slechte nieuws: je houdt
er wel even last van …

DE OPLOSSING
Maaien, maaien en nog eens maaien. Dat is letterlijk het
enige dat je kunt doen om snel van die paddenstoeleninvasie
af te komen. Overigens verdwijnen ze na verloop van tijd
ook uit zichzelf, zodra de meststoffen in de bodem zijn
opgebruikt. Maar daar wil je niet op wachten, toch?
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Verticuteren
Graszaad/startersmest
Maaien/afvangen1
Maaien/mulchen2
Langwerkende gazonmest
Verticuteren/beluchten
Kalk strooien
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ACTIVITEITENKALENDER

•

•

•

Van half mei tot half september mag je een maaibeurt vervangen door een mulchbeurt.
2

Bij vochtig weer mag je niet mulchen, maar moet je het gras maaien/afvangen.
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ONKRUID
‘O, zijn die leuke bloemetjes onkruid? Nooit geweten…’ Wees gerust, je bent
niet de enige. En laat die paardenbloemen, boterbloempjes, klavertjes en al dat
andere spul gerust staan als je ervan geniet. Maar weet wel: onkruid woekert en
beïnvloedt de gezondheid van je gras.

Onkruid gedijt goed op een bodem die weinig

Wil je dat onkruid liever zelf te lijf? Ga dan

voedingsstoffen bevat. En ook een te kort

ouderwets aan de slag met een onkruidsteker.

gemaaide grasmat vindt onkruid erg fijn

Iets tijdrovender misschien, maar dodelijk

(hou het langer dan 3,5 centimeter). Een

effectief!

derde oorzaak: vogels. Hun ontlasting bevat
vaak zaden van onkruid.

Hoe vaak ‘regelmatig maaien’ is? Tijdens het
groeiseizoen: twee keer per week. Buiten het

DE OPLOSSING

groeiseizoen: één keer per week, tot het

Maai je gras regelmatig, verticuteer het twee

kouder dan 10 graden is. Let op: tijdens warme,

keer per jaar en gebruik na het verticuteren

droge perioden in de zomer mag je mulchen.

gazonmest met onkruidbestrijder. En in de

Wattuh? Mulchen (zie pagina 31).

zomermaanden sproei je je gazon dagelijks,
een uurtje is genoeg.

O ja, over die gazonmest. Check
mooiemat.nl/bemestingsplan
voor inspiratie

e win
Hierme rijd,
jij die st erd!
nde
gegara

ONKRUIDSTEKER KS-M
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SLECHT
GROEIEND GRAS
Je wil zo graag een mooi en volgroen gazon, maar je gras groeit niet!
Of amper. En eraan trekken helpt niet. Wat nu?

Er is niet één duidelijke oorzaak voor slecht

Besproei je gras in droge perioden liefst iedere

groeiend gras. Te weinig zon, niet genoeg

dag: in de avond (als de zon minder fel is),

voedingsstoffen in de bodem of te veel

minimaal 30 minuten. Extra bemesting en/

onkruid: het kan allemaal een rol spelen.

of wat extra graszaad doet trouwens ook

Gelukkig is de oplossing wél duidelijk.

wonderen.

DE OPLOSSING

Veel werk? Ja, klopt. Maar dan heb je wel een

Regelmatig maaien stimuleert de groei van een

biljartlakentje hoor. Kun jij net zo shinen als dat

mooie, dichte grasmat. Tijdens de groeiperiode

gazonnetje van je!

betekent dat: twee keer per week maaien. En
buiten de groeiperiode: één keer per week.

LET OP!
Tijdens droge perioden in de
zomer kun je het beste een van
de twee maaibeurten mulchen.
Uhh, wat?! Mulchen (zie pagina
31). Maai in beide gevallen
je gras niet korter dan 3,5 centimeter. Dat mag op het oog hoor.
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SMURFEN
Zul je altijd zien. Heb je eindelijk een perfect groen, glanzend biljartlaken
zonder onkruid en andere ongemakken… wandelen er smurfen door je tuin.
Dát kan zomaar niet!

Je kent ze wel: die kleine blauwe praatjes-

DE OPLOSSING

makers met hun witte mutsen. Officieel

Een lastige. Tenzij je een kat hebt die

wonen ze met zijn honderd-en-énen in een

Azraël heet, zul je het moeten doen met

onvindbaar dorpje in het bos, maar ze zullen

slimmigheidjes. Zoals regelmatig je gras

maar op reis zijn en in jouw tuin belanden.

maaien (zodat ze er niet doorheen kunnen

Binnen de kortste keren ligt je gras vol

sluipen) en minstens twee keer per jaar

miniatuurgereedschap, bompakketjes en

geniepige verticuteergaatjes aanbrengen

blauwe keutels. En tot overmaat van ramp

(een verstuikte smurfenenkel geneest uiterst

eten ze ook nog al je smurfbessen op.

langzaam). O ja, en smurf alsjeblieft geen
salsaparilla in je tuin.

GEEN GROEN GRAS | 23

GEEN GROEN GRAS
Wat zou je graag de show stelen

Het is heel simpel: je gras heeft gewoon

met een fris groen biljartlaken in

honger. Misschien komt het door de zon,

je tuin … Alleen ís je gras niet
groen. Verre van, zelfs. Eerder geel,
bruin of misschien wel helemaal
dor en kleurloos. Daar gaan
we wat aan doen.

of door dat zwembadje dat er te lang heeft
gestaan, of door heel iets anders. Maar wat de
oorzaak ook is, je gras heeft voedingsstoffen
nodig. Nu!

DE OPLOSSING
Geef je gras waar het om vraagt: voeding.
Bijvoorbeeld een stevige portie gazonmest
met ijzer en/of een lekkere dosis kalkkorrels.
En blijf in de zomermaanden besproeien
(iedere dag, liefst niet in de volle zon).
Wel blijven maaien trouwens, want
daarmee houd je je gras in topconditie.

Pssst … we hebben speciaal
voor jou een bemestingsplan
gemaakt. Niet doorvertellen hè.

www.mooiemat.nl
/bemestingsplan
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BLADBLAZER LBV 2600 E

BLADEREN | 25

BLADEREN
Tsja, bladeren. Daar doe je niet veel

Wees gerust, je hoeft niet meteen op te

aan. Tenminste, niet aan het vallen.

springen bij het eerste vallende blad. (Was je

Maar wél aan het verwijderen van al

een week of twee, drie moet je wel aan de

dat bruine, gele en oranje blad. Kweek
spierballen met een ouderwetse
bladhark (de perfecte workout) of
pak het meedogenloos aan, met een
kanon van een bladblazer.

Hij blaas
zuigt! N t en hij
o
door de oit meer
knietjes
...

BLADHARK UF-M

waarschijnlijk ook niet van plan …) Maar na
slag. Een bladerdeken werkt namelijk verstikkend voor je gras: het houdt zonlicht tegen,
kan kale plekken veroorzaken en stimuleert
het vormen van een viltlaag.

DE OPLOSSING
Opruimen! Harken, blazen, maaien: het is
allemaal perfect. En als je het bijhoudt, zul je
zien dat het helemaal niet veel tijd kost.
En daarbij, een frisse neus halen in je eigen
herfsttuin is eigenlijk best wel lekker.

MULTIHARK Ui-M

BLADHARK 4-IN-1
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GEEN TIJD OM
TE MAAIEN
Verrassing: dat heeft helemaal niemand. Al wordt ‘geen tijd’ ook nog wel
eens verward met ‘geen zin’. Zeg eens eerlijk, hoe zit dat bij jou?
Ok, je hebt écht geen tijd. Snappen we wel, dus geen nood! Ook voor dit soort
'problemen' is er een oplossing binnen handbereik. Wat is er immers leuker
dan toekijken hoe er gewerkt wordt aan een prachtig groene mat!?

DE OPLOSSING
Een robotmaaier! Die hoef je
niet te verleiden, heeft altijd zin.
Weer of geen weer, ’s ochtends
of ’s avonds … het gebeurt
gewoon wanneer jij dat wil!
De installatie van zo’n hulpje
valt reuze mee en je verzekert
je van jaren gazonplezier. Check
mooiemat.nl/robotmaaiers
voor de video's.

ROBOTMAAIERS LOOPO M EN LOOPO S

HOE VAAK MOET IK MAAIEN? | 27

HOE VAAK MOET
IK MAAIEN?
jan

feb

mrt

°

°

apr
• •

mei
• •

jun
• •

jul
•

•

aug
• •

sep
• •

okt

°

nov

°

dec

°

Beschouw je gazon maar als je partner: als je tijd, liefde en aandacht geeft,
betaalt zich dat ruimschoots terug. Maar overdrijf het niet!
Gras groeit. Da’s logisch. Maar het

DE OPLOSSING

gaat niet vanzelf! Een goede bodem,

Tijdens het groeiseizoen (april t/m

genoeg zonlicht, lucht, water en

september) maai je twee keer per week.

de juiste voedingsstoffen zijn

Buiten het groeiseizoen maai je één

onmisbaar. Maar ook de maai-

keer per week, tot het kouder dan

frequentie speelt een belangrijke rol: te lang gras laat te

10 graden is. De ideale lengte van
het gras is 3,5-5 centimeter.

weinig licht door naar de
nieuwe grassprieten. En te kort
gras is juist weer aantrekkelijk
voor onkruid.

Tip: tijdens warme, droge
perioden in de zomer mag je
mulchen. Serieus: mulchen (pagina
31). Daarmee houd je ook meteen
het vochtgehalte op peil.

Tijdens het
i je
groeiseizoen maa
k
twee keer per wee

Buiten
groeiseiz het
oen
één keer maai je
per week
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WELKE GRASMAAIER
HEB IK NODIG?
Ok, het is geen nieuwe auto,
maar toch heb je een mening over
een nieuwe grasmaaier. Er zijn
namelijk heel wat mooie modellen
die perfect bij je passen. Zie jij je
in gedachten al smoothly over je
gazonnetje zoeven?

Groot of klein? Een echte spierbundel of een
ware stylist? Bekabeld of kabelloos (maar met
de accu van een marathonloper)? Of toch
liever die krachtige geur van benzine tijdens
het maaien? Hoe dan ook, met de ideale
sparringpartner in je handen verhef je
grasmaaien tot een ware kunst.

DE OPLOSSING
Vanzelfsprekend hangt de keuze van een
grasmaaier van de grootte van je gazon af.
Een paar vierkante meters? Ga dan voor het
ouderwetse handwerk. Een volwaardige
18-holes golfbaan? Dan spreekt de naam
‘zitmaaier’ jou ongetwijfeld aan. En ook
alles wat er tussenin zit, hebben we.
Wedden dat ook jij je droommaaier vindt?

HANDMAAIER TT
300 S

ELEKTROMAAIER
A 340

ACCUMAAIER
A 3772 LI-ION

BENZINEMAAIER
A 460 A SP HW

ZITMAAIER
92.130 T

ROBOTMAAIER
LOOPO M2000
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OVERHANGEND
GRAS
Niets zo vervelend als trots je
vers gemaaide grasveldje bekijken
en ontdekken dat er nog van die
lange plukken gras in je borders
hangen. Of op je tuinpaadjes, rond je
terrasranden en tussen de palen van
dat houten speeltoestel.

Overhangend gras is natuurlijk niet slecht of
schadelijk (behalve voor je ogen dan). Maar het
is wél je eer te na natuurlijk. Vergelijk het maar
met een laminaatvloer zonder plintjes.
Of een glanzende auto met moddervelgen.
Kom op, dit kan niet!

DE OPLOSSING
Overhangend gras verwijderen is niet het
allerleukste werk. Maar je kunt het jezelf
makkelijk maken. Grasscharen, trimmers,
kantensnijders en -stekers.
Er zijn genoeg handige tools
voor die finishing touch.
Go for it!

KANTENSNIJDER
RB-M

KANTENSTEKER
RM-M

GRASSCHAAR
RJ-ZL

ACCUGRASSCHAAR
ACCU 60

TRIMMER
GTE 830
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TE LANG GRAS
OK, zelf ga je ook niet iedere week

Met te lang gras bedoelen we gras van vele

naar de kapper. Eerder eens in de

centimeters lang. Grassprieten die ooit op weg

twee maanden. Of vooruit, de

treurend in het duister hangen. En zo intussen

fanatiekelingen onder ons iedere
zes weken. Maar je gazon is niet je
haar. Van (te) lang gras wordt
niemand gelukkig.

waren naar de zon, maar alweer weken
het zonlicht en de voedingsstoffen opslokken
waar de jonge aanwas zo naar snakt!

DE OPLOSSING
De oplossing is: maaien, maaien en nog eens
maaien. Letterlijk, want één keer rücksichtslos
kortwieken is niet de manier. Wees een
gentleman: begin op de hoogste stand en
maai je gazon in drie, vier beurten steeds
korter. Welcome back, biljartlaken!

i
één draa
Kies met of je wilt
op
aan de kn vangen of
f
maaien/a hen.
lc
u
m

ELEKTROMAAIER
A 370 E
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MULCHEN
jan

feb

mrt

apr

mei
•

jun
• •

Mulchen. What’s in a name?
Ook wij oefenen ieder voorjaar
weer op de uitspraak: ‘mul-sjen’.
Wat het is? Voedend maaien,
een hartstikke mooie techniek.

jul
•

•

aug
• •

sep
•

okt

nov

dec

In deze periode mulch je
Mulchen doe je voornamelijk in de zomermaanden bij droog weer. Het maaiafval kan
dan namelijk niet klonteren en de bodem
verstikken. Maai het gazon twee keer per
week en vervang een maaibeurt door een
mulchbeurt.

Dit is mulchen

In deze periode mulch je niet

Tijdens het mulchen snij je het gemaaide gras

Te vroeg in het voorjaar en vanaf de herfst

meteen meerdere keren door en laat je de

heeft mulchen geen zin. Kort gezegd: zodra de

minuscule deeltjes terugvallen op je gazon.

blaadjes van de bomen vallen, is de mulchtijd

Die grasdeeltjes zijn eigenlijk een soort

voorbij. Dorre bladeren bevatten namelijk

energiebommetjes voor de bodem, want ze

geen voedingsstoffen. Bovendien neemt de

bevatten hoogwaardige voedingsstoffen.

bodem minder voedingsstoffen op als het

Ook voorkomen ze dat het gazon uitdroogt.

wat kouder is.

Ik mulsj, jij mulsjt,
wij mulsjen ...

Minder maaiafval =
minder gft-kosten

32 | WOLF-GARTEN

VERTICUTEREN
jan

feb

mrt
• •

apr
• •

mei

jun

Vrijwel al je vrienden, collega’s
en buren hebben het al eens gezegd:
verticuteren doet wonderen! En ze
hebben nog gelijk ook. Geef je gazon
een perfecte renovatie.

jul

aug
•

sep
• •

okt

nov

dec

WAT IS VERTICUTEREN?
Adem eens twee keer diep in en uit. Lucht op,
toch? Zo voelt je grasmat zich na een goede
verticuteerbeurt ook. Door te verticuteren
verwijder je namelijk de viltlaag die op je
gazon is ontstaan door maaiafval, afgevallen
bladeren, onkruid en mos.

verticuwattuh?!

Een WOLF-Garten verticuteermachine
is altijd eenvoudig in diepte instelbaar!
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op ieder gazon. Maar door hem te verwijderen,

IN DEZE PERIODES VERTICUTEER
JE NIET

voorkom je dat je gazon dichtslibt en maak

In de winter- en zomermaanden verticuteer

je de weg vrij voor lucht, licht, water en

je niet. In de winter is het te koud en herstelt

voedingsstoffen.

je gazon nauwelijks. En in de zomer heeft het

Geen zorgen, zo’n laag is normaal en ontstaat

IN DEZE PERIODE VERTICUTEER JE

gras alle energie nodig om de vaak warme en
droge periodes te overleven.

Verticuteren doe je in het voorjaar (maart

Let op: graszoden mag je pas na één groei-

of april) en in het najaar (half augustus of

seizoen te lijf met een verticuteermachine

september). In het voorjaar mag dit best

en ingezaaid gras pas na 3 jaar.

rigoureus, zo'n 3 millimeter diep, dan is het
gras op zijn sterkst en gaat het een toptijd

EN NA HET VERTICUTEREN?

tegemoet.

Schrik niet! Je gazon kan er flink gehavend
uitzien. Er zullen misschien flink wat kale

Verticuteer in de herfst wat minder diep.

plekken zijn ontstaan. Daar was het gras er

Het gazon heeft dan minder gelegenheid te

dus heel beroerd aan toe. Die plekken moet je

herstellen. Een maximale diepte van 1 à 2

even bijzaaien en bemesten.

millimeter is dan genoeg.
Gebruik hiervoor de Verticuteermix 4-in-1.
Of in het voorjaar de speciale voorjaarsmeststof, met voedingsstoffen om je gazon een
boost van jewelste te geven voor het nieuwe

Sneltre
in n
een mo aar
svrij
gazon

groeiseizoen. In het najaar gebruik je herfstmeststof met extra kalk, om de winter goed
door te komen.

Dát zijn pas
tanden!
VERTICUTEERMACHINE VS 302 E

VERTICUTEERKAM UG-M3
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STAPPENPLAN

GAZON
ONDERHOUD
Je gazon bijhouden (of renoveren)
is een perfecte investering.
Bovendien heb je het met de juiste
gereedschappen en kennis snel
geregeld. Volg deze zes stappen en
creëer je eigen green.

11. Verticuteren
Begint je gras te groeien? Dan is het tijd voor
de eerste verticuteerbeurt van het jaar (maart/
april). Maai eerst het gras en verticuteer dan
in de lengte- én de breedterichting. Mag best
diep: zo'n 3 millimeter is zeker voldoende om
de viltlaag te verwijderen.

22. Zaaien en bemesten
Strooi graszaad om de open plekken te vullen.
Doe dat meteen, want mos en onkruid liggen
op de loer. Gebruik eventueel een startmeststof. Bemest je gazon als het gras nat is,
bijvoorbeeld ’s ochtends (door de dauw) of als
je net licht gesproeid hebt.
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TIPS!

Gebruik bij de verspreiding van graszaad en meststof
altijd strooigereedschap voor een egaal resultaat.

Een nieuw ingezaaid gazon mag pas na 3 jaar worden
geverticuteerd! Nieuw gelegde graszoden na 1 jaar.
Anders verstoor je de worteling van grasplantjes en dus
de ontwikkeling van een mooie, dichte grasmat.

In de zomermaanden je gazon regelmatig beluchten
zorgt voor een goede drainage.

33. Maaien

55. Mulchen

Een secuur karwei! De ideale lengte ligt tussen

De maanden juni tot en met augustus zijn

de 3,5 en 5 centimeter. Is je gazon net nieuw?

ideale mulchmaanden. Daarmee geef je je

Tel er dan een centimeter bij op. Mulchen doe

gazon in de warmste maanden een extra

je nog niet, want het winterse maaiafval bevat

boost. Mulchen doe je bij droog weer (zodat

amper voedingsstoffen. De volgende maai-

het maaiafval perfect verspreid wordt).

beurt doe je als je gras de helft van zijn eigen
lengte is gegroeid. Daarna met enige regelmaat, dus 1 à 2 x per week.

66. Najaarsbehandeling
Tijd voor de tweede verticuteerronde! Zorg er
voor dat je gazon klaar is voor de winter. Hou

44. Bemesten (yep, alweer)

nu een diepte aan van 1 à 2 millimeter. Strooi

In april/mei verwen je je gazon met een

daarna herfstmeststof en een kleine hoeveel-

smoothie van stikstof, fosfor en kalium. Strooi

heid kalk over je gazon (dat neutraliseert de

de mest bij voorkeur als het gras nat is (van de

zuren in de bodem).

dauw of een korte sproeibeurt). Je gazon kan
er nu gemakkelijk tegen tot juli/augustus.

Over WOLF-Garten
Je kent ons waarschijnlijk als het geel-rode merk dat
alles voor je tuin heeft. Dat klopt ook. We hebben een
uitgebreid assortiment aan tuinartikelen: van graszaad en
snoeischaren tot en met schoffels en grasmaaiers. Daarmee
hebben we de afgelopen honderd jaar wereldwijd naam
gemaakt. Wij profileren ons dan ook als dé gazonspecialist.
Maar veel belangrijker is dat we er zijn om jou te helpen.
We snappen namelijk dat jij niet elke dag in de tuin wilt zijn.
Om te relaxen ja, maar niet om te werken! Daarom doen
we van alles om het jou zo makkelijk mogelijk te maken.
Weinig tijd, moeite en geld, maar tóch die mooie mat …
Met de groeten van Nathan!
Check mooiemat.nl voor meer info en tips!

