ONDERHOUDSFICHE – O2D® GREEN Systeem
Raadgevingen voor het onderhoud van gras bezaaide parkings

Lente :
 Na de winter (Maart) is het aangewezen een organische meststof te strooien met een langzame werking. Rijk
aan stikstof (N) met 20 à 30 gram /m2 en met een zo klein mogelijk korrelmaat.
- i.e. : VITAL Green DCM 14/5/8 of VIVA Essor BHS 9/0/3 of gelijkwaardig
 Voorzie het maaien om de 3 à 4 weken met opname van het afval. Maaihoogte 2 cm en later op 3 cm.

Zomer :
 Maaien om de 4 à 6 weken met een maaihoogte van 4 cm. Geen rest afval later liggen.
 Besproeiing van het gras is afhankelijk van de weersomstandigheden. Een overvloedige besproeiing met
langere tussentijden is meer aangeraden dan een regelmatige kortstondige besproeiing. Dit vergroot een
diepere wortelvorming en een betere weerstand in de zomermaanden.

Herfst :
 Voorzie het maaien van het gras op een hoogte van 3 cm om de 4 à 6 weken. Geen afval laten liggen.
 Aanbrengen van een meststof in de maand oktober, rijk aan fosfor (P) en kalium (K) en liefst met magnesium
(Mg) ter waarde van 30 à 40 gram/m2.
- i.e. : GAZON Pur DCM 8/4/20 of VIVA Endurance BHS 6/3/10
 Dode bladeren en andere rest afvallen, moeten verwijderd worden om verstikking van het gras te vermijden.

Winter :
 Er moet niet meer dan 1/3 van de hoogte afgemaaid worden of er moet 4 cm gras overblijven.
 Gebruik geen strooizouten.

Uitzonderlijke voorzorgen
In geval van hoge activiteiten zoals culturele manifestaties, sportieve aangelegenheden of andere bijeenkomsten,
is het aangeraden de graszones op voorhand te behandelen ttz te maaien en te besproeien. Dit om een snellere
teruggroei van het gras te garanderen.

Een regelmatig onderhoud is noodzakelijk om wildgroei te voorkomen.

Stockeer geen aarde of andere aggregaten op het systeem.
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