JE GAZON
GEZOND
EN STERK
HANDIG
INFOBOEKJE

GROEN DOET
JE GOED
De geur van vers gemaaid gras en zingende
vogels. Het sproeien van het gras en het voldane
gevoel van een strakke grasmat. Geniet van je
gazon! Doe het zoveel je kunt.
Dit handige infoboekje helpt je bij het aanleggen
en onderhouden van een gezond en sterk gazon.
Zo kun je maximaal genieten, zonder dat het
een vervelende tuinklus wordt. Wij helpen je
hierbij!

EEN GOEDE BODEM IS
HET HALVE WERK
Hoe krijg je een goede bodem voor het aanleggen
van een gazon? Bewerk de ondergrond voor je
een gazon inzaait. Let hierbij op het volgende:
• Zorg dat de bodem vrij is van stenen en onkruid.
• M
 aak de bodem vlak en werk hier Pokon Gazon
grond doorheen.
• H
 erhaal dit proces na een week.
• O
 m de afwatering te verbeteren kun je gaten
graven van ongeveer 80-100 centimeter diep.
Deze gaten vul je met grof zand, puin of Pokon
Hydrokorrels, zodat water beter weg kan lopen.
• N
 u kun je de bodem inzaaien met Pokon Graszaad
Inzaai. Een uniek en supersterk graszaadmengsel.

WANNEER MAAIEN?
TIP
TIP

Start met maaien zodra het gras
ongeveer 10 cm hoog is.

VERBETER JE
GAZON MET KALK
Je gazon wordt gezonder wanneer je de bodem
van je gazon verbetert met kalk. Het verbetert
de structuur en gaat verzuring tegen. Hierdoor
wordt voeding beter en sneller opgenomen.
Ook helpt kalk om je gazon meer weerbaar te
maken tegen mos.
Je kunt kalk het beste strooien
in het voor- en najaar. De wortels
van je gras nemen voeding beter
op zodra je kalk strooit. Pak dit
moment daarom meteen om
je gazon te bemesten met Pokon
Bio Gazonmest.

SLIMME OPLOSSING
TIP
TIP

Je bent snel klaar met Pokon Gazonmest
met Kalk 3-in-1: je voedt en strooit kalk
tegelijkertijd.

JE GAZON GEZOND
EN STERK HOUDEN MET
GAZONMEST
Waarom bemesten?
Als je de tijd neemt om het gazon te bemesten
dan blijft de kleur mooi diepgroen en het gras
lekker vol. Ook is het bemesten van je gazon nodig
om het gazon meer weerbaar te maken tegen mos,
onkruid, kou en bodeminsecten zoals engerlingen
en emelten. Daarnaast kun je lekker blijven maaien,
want het gazon zal zijn vitaliteit behouden.

Wanneer bemesten?
Je bemest je gazon 3 keer per jaar om het gezond
en sterk te houden. Je kunt dit het beste doen in
het voorjaar, rond de zomer en in het najaar. De
gazonmest voor 75, 125 en 250m2 zijn hersluitbaar
door een zipper, zodat je de voeding na gebruik
makkelijk kunt opbergen en niet hoeft te verspillen.
Pokon Bio Gazonmest en Pokon Gazon
mest met Kalk 3-in-1 dragen het Pokon
Plantversterker logo. De toevoeging van de
Pokon Plantversterker zorgt voor steviger gras dat
beter bestand is tegen droogte en ziektes. Daarnaast zal het gras mooier rechtop staan waardoor
het beter te maaien blijft, ook als het wat langer is.

DORSTIG GAZON
TIP
TIP

Geef je gazon water na het bemesten.
Liever veel in 1x dan vaak kleine beetjes.

Pokon Bio Gazonmest
Pokon Bio Gazonmest is een biologische
gazonmest die je het hele jaar kunt gebruiken
om een supergroen gazon te krijgen.
NPK verhouding:
9-3-6 + 2MgO + 0,5Si
Periode: het hele jaar
Combineren met Pokon Bio Kalk

Pokon Gazonmest met Kalk 3-in-1
Pokon Gazonmest met Kalk 3-in-1 is een organisch
minerale voeding. Deze meststof is ideaal voor
in het voor- en najaar, want je strooit tegelijkertijd
voeding, kalk en Pokon Plantversterker. Apart kalk
kopen en strooien is dus niet meer nodig!
NPK verhouding: 5-3-18 + 2MgO
+ 0,5Fe + 0,5Si + kalk
Periode: Voor- en najaar
Apart kalk strooien is niet nodig

HULP VOOR HET
GAZON
Extra hulp in de tuin is altijd fijn. Of het nu gaat om
het uitrekenen van de juiste hoeveelheid grond
die je nodig hebt of het bekijken van een handige
instructievideo: je kunt terecht in de Pokon App!
• A
 lle producten op een rij met handige uitleg
video’s
• B
 ereken hoeveel potgrond je nodig hebt met
de Potgrond Calculator
• Stel een watergeefalarm in via de Dorstlesser
• Chat mee op het forum of stel zelf een vraag
• R
 egistreer jezelf en ontvang actuele tips over je
gazon

MIJN POKON
TIP
TIP

Kijk ook eens naar Mijn Pokon via
www.pokon.nl!

DE LEUKSTE
GAZONKLUSSEN
Verticuteren
Verticuteren is het verwijderen van mos en het
doorsnijden van ondergrondse wortels. Je houdt
zo je gazon lekker luchtig. En dat is af en toe
wel nodig, want door mos, onkruid en maaien
kan je gazon dichtslibben. Met een verticuteerhark doorbreek je de viltlaag.

Maaien
Wij adviseren een maaihoogte aan te houden
van 4 centimeter. Jaarrond is 1 keer in de 2 weken
maaien vaak voldoende. Groeit je gras hard,
maai dan eens per week.

Water geven
Controleer wekelijks of je gazon voldoende
vochtig is. En geef extra water tijdens de
zomerperiode. Je kunt beter in 1 keer heel veel
water geven dan elke keer een klein beetje.
Zo houd je het gazon lekker groen en voorkom
je problemen.

HERFSTKLUS
TIP
TIP

Hark afgevallen bladeren van je gazon, zodat
het zonlicht niet wordt tegengehouden en er
geen lelijke bruine plekken in je gazon komen.

TOCH PROBLEMEN?
ZE ZIJN ZO OPGELOST
Losliggende plaggen
Losliggende plaggen en gele plekken wijzen
op insecten onder je gazon. Vogels zijn hier
dol op en woelen hiervoor graag in je gras. De
bekendste bodeminsecten die je gazon kapot
maken zijn engerlingen en emelten. Je verjaagt
en voorkomt ze met Pokon Graslarven Weg!.

Mos
Door regen, slechte drainage en een matige
conditie van het gazon heeft mos de kans om
flink te groeien. Door je gazon met Pokon Mos
Weg! te behandelen, bestrijd je hardnekkig
mos in je gazon.

Onkruid
Onkruidzaadjes vliegen door de lucht zo je tuin
in. Ook te kort maaien en een slechte conditie
van het gazon stimuleren onkruid om te groeien.
Je krijgt met Pokon Onkruid Weg! het onkruid
snel onder controle.

LEKKER LATEN GROEIEN
TIP
TIP

Wist je dat gras van te weinig maaien juist dunner
wordt? De zon komt niet genoeg bij de bodem
waardoor het op den duur niet alleen dun, maar
ook geel wordt.

POKON
PLANTVERSTERKER
Pokon Plantversterker maakt
je gazon gezond en sterk:
• Het gras ontwikkelt sterke
celwanden en is hierdoor
minder vatbaar voor ziekten.
• Je gazon houdt water beter vast
waardoor het beter bestand is tegen droogte.
• Bovendien blijft je gazon mooi rechtop staan,
waardoor het beter te maaien blijft. Ook als het
wat langer is.
Je herkent de gazonmeststoffen met plantversterker aan het Plantversterker logo en de
scheikundige afkorting Si. Dit staat voor Silicium.
Zowel Pokon Bio Gazonmest als Pokon Gazon
mest met Kalk 3-in-1 bevatten Silicium.
Bekijk ook de video over de werking van Pokon
Plantversterker op onze website www.pokon.nl.
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Kalk strooien
Bemesten
Inzaaien/doorzaaien
Mos bestrijden
Onkruid bestrijden
Verticuteren
Beste moment

Pak het slim aan en je geniet maximaal van een
strakke groene grasmat!
• Kalk strooi je na de winter en vóór de winter.
Met Pokon Gazonmest met Kalk 3-in-1 strooi
je zowel kalk als voeding tegelijkertijd. Handig!
• Je kunt je gazon het hele jaar bemesten.
Wij adviseren dit in ieder geval 3 keer per jaar
te doen.
• Graszaad strooien voor het inzaaien, doorzaaien en herstellen van je gazon doe je idealiter
in het voorjaar of aan het begin van de herfst.
Houd hierbij rekening met de temperatuur.
• Mos ontstaat vaak na de winter en aan het
begin van de herfst. Onkruid in je gazon kom
je vaak in de lente en zomerperiode tegen.
• Verticuteer je gazon tweemaal per jaar: in
het voorjaar en in de herfst. Vergeet niet om
daarna nog te bemesten en kalk te strooien,
zodat je gazon goed de winter ingaat en er
weer goed uitkomt.

Volg ons op POKON.NL,
via
of download de Pokon app
R1753

