
GAZONVERZORGING
HET GANSE JAAR DOOR

Een stevig, dicht gazon is de ideale basis
voor een prachtige tuin. In de loop van het
jaar krijgt de grasmat het echter vaak hard te
verduren. Opdat de grassen veel weerstand
krijgen, moeten ze in elk seizoen goed verzorgd
worden.

Met ons gazonverzorMet ons gazonverzorgingsplan zie je in één
enkele oogopslag welke stap je op welk tijdstip
moet uitvoeren - voor een langdurig, gezond
gazon.

WINTER LENTE ZOMER HERFST

STARTBEMESTING

Verticuteren Verticuteren

Begieten

Maaien

Nieuw gazon aanleggen

Gazon bijzaaien

Onkruid bestrijden

Mos bestrijden
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SEIZOENSBEMESTING HERFSTBEMESTING

10 tot 14 dagen na bemesting

Bij behoefte 2 x per week
grondig water geven

1 x per week, max. 1/3 maaien

Ideaal bij een bodemtemperatuur
vanaf 10°C
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TIPS
VOOR EEN GROEN GAZON

Ontdek handige tips voor de verzorging
van je gazon want een prachtig gazon hoeft
echt niet moeilijk te zijn!

Verdere tips vind je terug op onze website
www.compo.be. Om regelmatig tips en
adviezen voor je gazon te ontvangen, kan je
je op onze website je op onze website abonneren op onze
nieuwsbrief!

BRENG JE GAZON TOT OP DE JUISTE LENGTE !

- De ideale lengte voor een doorsnee gazon : 4-5 cm

- Lente : bij behoefte 2 x per week ; zomer : 1 x per week ; herfst : om de 10 tot 14 dagen
- Vuistregel : maai max. 1/3 van de lengte van de grassen

OPGELET : zorg dat de messen van je grasmaaier scherp zijn !

- Afhankelijk van de regenval en de temperatuur 2 x per week water geven

- Het ideale tijdstip : ‘s morgens vroeg of ’s avonds

- In periodes zonder neerslag het gazon grondig water geven

- Belangrijke voedingsstoffen : stikstof, fosfor, kalium, magnesium en ijzer

Wist je dat? Doordat kalk in de bodem uitspoelt, is het aangeraden om een
pH-test uit te voeren en indien nodig regelmatig te bekalken.

MAAIEN

BEGIETEN

BEMESTEN

ZORG VOOR VOLDOENDE WATER !

VOORKOM ONKRUID EN MOS DOOR TE BEMESTEN !


