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De vijf groeifactoren van het gazon
Elk gazon bouwt op dezelfde basiselementen. 
De vijf groeifactoren zijn licht, lucht, vocht, tem-
peratuur en voeding. Een teveel of tekort aan 
een van deze elementen gedurende langere 
tijd zorgt voor stress en uiteindelijk het afster-
ven van grasplantjes. Tot voor kort hoefden 
we ons hier in Nederland weinig zorgen om te 
maken, maar de laatste drie jaar zijn we gecon-
fronteerd met extremen: droogte, hitte en peri-
odes van veel en overvloedige regenval. Het 
ziet er niet naar uit dat dit de komende jaren 
beter zal worden. En in deze nieuwe realiteit is 
ons gazon kwetsbaar.

Waarom verticuteren een must is
Om voldoende lucht en een gezonde vocht-
huishouding te creëren, is het belangrijk om 
het gazon in het vroege voorjaar te verticute-
ren. Er zijn verschillende redenen waarom verti-
cuteren een gunstig effect heeft op de kwaliteit 
van de grasmat:
• Het verwijdert mos, vilt en oude maairesten
• Het verwijdert kort wortelende grassen en 
  onkruiden
• Het stimuleert de vorming van een beter 
  wortelgestel van de gewenste grassoorten
• Het verwijdert sliblaagjes van organisch 
  materiaal, zodat regenwater vlotter kan 
  infiltreren.

Na een extreem natte januarimaand wordt 

het in februari tijd om na te denken over het 

klaarmaken van het gazon voor het voorjaar. 

Het gras komt uit zijn winterslaap en vertoont 

groeiactiviteit. Als de weersextremen net als de 

vorige jaren aanhouden, is het van belang om 

daar in het vroege voorjaar al rekening mee te 

houden.
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Maak het gazon klaar 
voor het voorjaar
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Kies voor een klimaatrobuust grasmengsel
Het antwoord op de extremen waarmee onze 
gazons de afgelopen jaren te maken kregen, 
is een graszaadmengsel met klimaatrobuuste 
eigenschappen. De tetraploïde variëteiten heb-
ben hun nut al enkele jaren meer dan bewezen 
in sportvelden. Daarom heeft Advanta het 
gazonmengsel Recover 2 nu een vernieuwde 
samenstelling gegeven, met 30% tetrap-
loïd Engels raaigras naast 30 procent diploïd 
Engels raaigras, 25% veldbeemdgras en 15% 
roodzwenkgras. Dit graszaadmengsel is zeer 
geschikt voor de vroege doorzaai en het herstel 
van gazons.
Een gazon dat de schouders ophaalt bij 

extreme droogte en hitte én resistent is tegen 
ziektes, dat bestaat niet. Maar met Recover 2 
TETRA heeft Advanta wel de beste kans ont-
wikkeld op een mooie, groene grasmat, het 
hele jaar door. Het nieuwe graszaadmengsel is 
een unieke cocktail die zorgt voor een buiten-
gewoon diepe wortelstructuur, waardoor het 
gazon beter bestand is tegen droogte, hitte 
en ziektes. Het gras kiemt ook vroeger, zelfs bij 
lagere bodemtemperaturen, en in het najaar 
groeit het langer door.

Recover 2 TETRA in een notendop:
• Snelle kieming en stevige beworteling, mede 
  dankzij de Headstart Gold-coating

• Vroegkiemer (zeker bij lagere 
  bodemtemperaturen)
• Nóg beter bestand tegen droogte, hitte 
  en ziektes
• Groeit langer door in het najaar, waardoor het 
  herstelvermogen groter is
• Klimaatresistent gazonmengsel met een 
  prachtige (donker)groene kleur, het hele jaar 
  door
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Een gazonwaardige oplossing met 

maximale resistentie tegen droogte, 

hitte, koude en ziektes
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