
En lees hier
de voordelen:

een prachtig 
gazon!

dagin

Verkrijgbaar bij:

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

 S O O R T E N  G R A S Z O D E N

         Speelgazon:  Toepassing voor tuinen waar regelmatig betreding plaats
 vindt.
         Siergazon:  Toepassing voor tuinen waar géén betreding plaats vindt
 en waar optimaal onderhoud wordt uitgevoerd. 
 (3x per week maaien, verticuteren, goede bemesting
 en ziektebestrijding).
         Sportgazon:  Toepassing voor sportvelden, trapveldjes, speelweiden e.d.
 Een sportgazon kan tegen intensieve betreding en bespeling.
         Queens Shadow:  Toepassing voor tuinen met veel schaduw.
         Queens Superroot:  Toepassing voor tuinen en sportvelden met veel betreding; 
 deels schaduw en heeft een hoge droogte-tolerantie.

 T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I E :
         Afmetingen van 1 rol (=1m2)
 Dikte:   
 Gewicht:  
    

 L E V E R I N G :
 Gedurende alle seizoenen m.u.v. de winterse vorstperioden
 bij tuincentra, hoveniersbedrijven en overige 

groen voorzieningsbedrijven in geheel Nederland.
 Wanneer u naar aanleiding van de gebruiksaanwijzing te
 werk gaat, bent u zeker van een jarenlang gezond gazon.

 Queens Grass Graszoden is het product van méér dan

 25 jaar ervaring, gekweekt op uitstekende grond met   

gebruik van de beste grassoorten.

± 2 cm
± 15 kg

● U bent verzekerd van de beste grassoorten

● Uw gazon is direct onkruidvrij

● Uw gazon heeft geen last van een slechte opkomst

    door overmatige regenval, extreme droogte,

    verstuiving en/of vogelschade

● Uw gazon is binnen 3 weken ‘bespeelbaar’

● U legt Queens Grass graszoden gemakkelijk zelf
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HET LEGGEN VAN DE GRASZODEN

Rol de graszoden zo dicht mogelijk tegen elkaar uit.

Vul de naden tussen de zoden op met de aanwezige grond of 
potgrond. Om kleine oneffenheden weg te werken, kunt u de 
zoden na het leggen met een rol licht aanrollen.

Geef bij droogte, de graszoden de eerste weken voldoende water. 
Dit kunt u het beste ’s morgens en ’s avonds doen, maar niet 
’s zomers overdag wanneer de zon volop schijnt.

Advies: elke 2 dagen 10 tot 20 mm water.

DE GRONDBEWERKING VÓÓR HET LEGGEN VAN 
DE GRASZODEN

Om storende, verdichtende lagen te verwijderen, spit u de grond 
30 tot 50 cm diep om. Daarna de grond laten bezakken. De toplaag 
moet nu goed geëgaliseerd en aangedrukt worden. Er mogen 
beslist géén snelwerkende meststoffen in de toplaag toegepast 
worden!

Afhankelijk van het grondmonster kunt u een grondverbetering 
uitvoeren (tip: gebruik Queens Grass Terra Fertiel, die u door de 
bovenste 5 cm-laag werkt.)

Indien de grond erg is uitgedroogd, is het raadzaam kort voor 

het leggen van de graszoden de grond goed nat te maken en de 

bovenlaag licht los te harken.

DE VERZORGING GEDURENDE DE EERSTE WEKEN 
NA HET LEGGEN

Na ongeveer 7 dagen, of eerder, afhankelijk van de groei, kunt u 
beginnen met het maaien. Wij adviseren een kooimaaier, omdat 
deze maaiers een mooier maaibeeld laten zien.

Maai vooral de eerste weken niet te kort (4 à 5 cm maaihoogte). 
Daarna kunt u geleidelijk teruggaan tot een maaihoogte van
ca. 2,5 cm. 

Gedurende de zomer niet te kort maaien om uitdroging tegen te 
gaan (ons advies is dan ca. 4 cm hoog), en geef regelmatig water.

Zorg dat uw maaimachine scherp en goed is afgesteld.

Bemest uw gras regelmatig. Tip: gebruik Queens 

Grass Herba Fertiel, lees op de verpakking (of vraag uw tuincentrum 

c.q. hovenier) naar de juiste bemestingswijze.
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