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 Werkkalender Gazon 
 Januari : Gras zo min mogelijk belopen ( vooral niet bij opdooi ). Aan het eind van de maand 

eventueel organische bemesting uitvoeren. 
 
Februari : Wortel- en andere onkruiden ( paardebloem, weegbree, madelief )  wegsteken. 
 
Maart  : Week 1 van de maand ( indien geen organische bemesting heeft plaats 

gevonden en de temperatuur redelijk is kunstmest ( Kas of Magnesamon ) strooien     
(± 2 kg per 100 m² ). 

                 
                 : Week 4 van de maand gras voor de eerste keer maaien. Machine hoog  

instellen en gras afvoeren. Kort daarna eventueel chemische mosbestrijding uitvoeren. 
 
April   : Verticuteren  ( uitkammen van het gazon ), prikrollen, kale plekken  
                   inzaaien. Eind van de maand bemesten ( ± 2 kg per 100 m² 12-10-18 CLA). 
 
Mei  : Intensief maaien (min. 3 cm ), gras laten liggen en prikrollen. Eventueel aan het eind 

van de maand een chemische onkruidbestrijding uitvoeren. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Juni   : Zode bezanding toepassen in combinatie met prikrollen om oneffenheden  

weg  te werken. Bij droog weer beregenen ( beter vaak een klein  beetje dan een keer 
veel , 10 - 15 mm). Half juni bemesten ( ± 2 kg per 100 m² 12-10-18 CLA ). 

 
Juli        : Beregenen bij droog weer en prikrollen. 
 
Augustus  : Verticuteren en prikrollen. Bij veel nat weer, gemaaide gras afvoeren.  
                    Laatste bemesting uitvoeren ( ± 2 kg per 100 m² 12-10-18 CLA). 
 
September : Afgemaaide gras afvoeren. Eventueel plekken inzaaien. 
 
Oktober  : Hoger maaien ( ± 4-5 cm ). Laatste keer prikrollen. Eventueel  kali strooien. 
 
November  : Grondmonster nemen ( 1 x per 4 jaar ). Eventueel bekalken met Mg houdende kalk. 
 
December   : Gereedschap schoonmaken en opbergen. 
 
 
MOS IN HET GAZON 
 
Mosgroei is niet met één maatregel te bestrijden, het is een complexe zaak. Mos ontstaat ten gevolge 
van te weinig licht, te weinig voedingstoffen en te weinig lucht in de grond. Ook te natte en te zure 
grond en te kort maaien werken mosgroei in de hand. Intensief bemesten, prikrollen, verticuteren, 
niet te kort maaien en bekalken zijn preventieve maatregelen. Er zijn tevens speciale 
mosbestrijdingsmiddelen op basis van ijzersulfaten. 
 Tijdstippen zijn globaal en afhankelijk van weersomstandigheden. 
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