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Stap 7: A st oo en met 
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met Gazon-AZ

Stap 1 t/m 4 
kan op dezelfde dag!
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Het ECOstyle 
7-Stappenplan 

voor een mosvrij en 
diepgroen gazon
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Veel bezitters van een tuin streven naar 
een mooi, diepgroen en mosvrij gazon. 
Met het ECOstyle 7-Stappenplan werkt u op duurzame wijze aan een gezonde 
grasmat, waarbij mos en onkruid geen kans krijgen. Het principe is heel 
een oudig  door et sta en lan te olgen  erkt u aan een o ti male conditi e 
van de bodem en ontstaan de ideale omstandigheden voor een mooie grasmat. 
Een gazon in topvorm, sterk en gezond! Mos en onkruid krijgen daardoor geen 
kans zich te ontwikkelen.
Uw gazon krijgt een mooie, diepgroene kleur en is mosvrij als u het ECOstyle 
7-Stappenplan volgt!

Alle ECOstyle-producten zijn 
milieuvriendelijk en ecologisch 
verantwoord. U werkt mee aan 
uw eigen stukje natuur. Want hoe 
groot of hoe klein uw tuin ook is… 
uw tuin is natuur! 

2
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1
stap 

Als er sprake is van mos in het gazon of u ziet een 
viltachti ge laag, dan kan deze verwijderd worden 
met een verti cuteerhark of een verti cuteermachine. 
Verti cuteren kan eventueel plaatsvinden na de eerste 
maaibeurt.  

tip 1!
tip 2!

www.7-stappenplan.nl

VERTICUTEREN 
verwijderen van mos of vilt

VERTICUTEREN
verwijderen van mos of vilt

Door te erti cuteren 
wordt niet alleen het 
mos of de viltlaag 
verwijderd, maar de 
bodem krijgt ook meer 
zuurstof. Zuurstof is 
belangrijk voor een rijk 
bodemleven en een snel 
herstel van uw gazon. 

Bent u in het gelukkige bezit van 
een grasmat zonder mos 
en/of vilt, ga dan verder met stap 
3 van het 7-Stappenplan om het 
gazon te onderhouden. Voor het 
onderhoud kunt u stappen 3 tot en 
met 7 gedurende het tuinseizoen 
uit oeren   deze i ze bli   u  
gazon diepgroen, sterk, mooi en 
mosvrij. 

Stap 1

3
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2
stap 

tip 2!
tip 1!

25°C

30°C

10°C

doorzaaien
herstellen van het gazon

Om het gazon te herstellen na het verti cuteren kunt u de kale plekken 
doorzaaien met ECOstyle Graszaad-Extra. Dit speciale ECOstyle-
mengsel is geschikt voor alle soorten gazons (schaduw-, speel- en 
siergazon). De grassoorten zijn geselecteerd op een snelle kieming, 
ook bij een lage bodemtemperatuur. Graszaad-Extra is verrijkt met 
belangrijke micro-organismen voor een opti male ontkieming en goede 
wortelgroei. Het graszaad is behandeld met een natuurlijke coati ng 
waardoor het minder aantrekkelijk wordt als voer voor vogels!

Graszaad ontkiemt het 
beste als de gemiddelde 
bodemtemperatuur 
bo en de  ligt  Bi  
een lange winter en 
een koud voorjaar zal 
de bodemtemperatuur 

niet zo snel sti gen en kan de 
ontkieming meer ti d ragen  
Voor een o ti maal resultaat 
is het belangrijk, om de grond 
oc ti g te ouden totdat et 

graszaad mooi ontkiemd is. 

Gebruik voor een geheel 
nieuw in te zaaien gazon 
Graszaad-Inzaai. Geef 
uw gazon bij aanleg 
door Graszaad-Inzaai of 
door graszoden de juiste 
start met GazonStart-AZ. 
Deze speciale meststof 
zorgt voor een goede 
ontkieming en een 
o ti male ortel orming  

4
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tip 3!
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Het herstellen van het gazon kan uitstekend 
plaatsvinden in het najaar, want de 
bodemtem eratuur is nog relati e  oog en 

et is aak oldoende oc ti g  Dit geldt ook 
voor de aanleg van een nieuw gazon. De 
maanden augustus, september en oktober 
zijn - bij normale weersomstandigheden - 
de ideale periode voor de aanleg van een 
gazon. 

doorzaaien
herstellen van het gazon

Stap 2

ü Speciaal geselecteerd graszaadmengsel voor een snelle kieming.
ü Verrijkt met micro-organismen voor betere kiemvorming en goede 

wortelontwikkeling.
ü Graszaad Extra is oorzien an een milieu riendeli ke coati ng om ogel raat 

tegen te gaan. 
ü Een mengsel geschikt voor alle soorten gazons.

Dosering: 100 gram per 5 m2

Verkrijgbaar in verpakkingen van 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kg en 2 kg.

Voordelen Graszaad-Extra

Graszaad Extra is oorzien an een milieu riendeli ke coati ng om ogel raat 

Verkrijgbaar in verpakkingen van 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kg en 2 kg.

5
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3
stap 

tip 1!

tip 2!

bekalken
strooien met AZ-Kalk

Voor een gezonde ontwikkeling van uw gazon is een juiste zuurgraad 
(=pH-waarde) van de bodem een belangrijke voorwaarde. Door verzuring 
van de bodem kan de groei van het gras worden belemmerd. De ideale 
waarde voor het gras ligt tussen de 5,5 – 7,0. Door regelmati g te strooien 

met AZ-Kalk houdt u de zuurgraad op peil en creëert u de ideale 
omstandigheden voor een mooie grasmat. AZ-Kalk bevat 

bovendien belangrijke sporenelementen en bacteriën die 
noodzakelijk zijn voor een goede bodemstructuur en de juiste 
opname van voeding. 

AZ-Kalk kunt u ieder 
moment van het jaar 
strooien. De kalk is 
snel opneembaar en 
beschikbaar voor het gazon. 

Op eenvoudige wijze zelf 
meten wat de zuurgraad 
van uw bodem is, kan 
met de pH-Bodemtest 
van ECOstyle. Zo 
bekalkt u precies de 
juiste hoeveelheid 
AZ-Kalk. Goed voor uw 
gazon en goed voor uw 
portemonnee. 6
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tip 3!

www.7-stappenplan.nl

Vaak is het raadzaam om een 2e ronde te 
bekalken in het najaar, zeker als de 
pH-waarde lager is dan 5,5. AZ-Kalk kan het 
gehele jaar gestrooid worden, ook in het 
najaar en de winter.

bekalken
strooien met AZ-KalkStap 3

ü Voor een o ti male zuurgraad an de bodem 
(tussen 5,5 – 7,0 pH-waarde).

ü AZ-Kalk wordt direct opgenomen in de bodem.
ü Het gehele jaar en onder alle weersomstandigheden toepasbaar.
ü Bevat belangrijke bacteriën voor een goede bodemstructuur en 

een e en ic ti ge o name an de oedingssto  en  

Dosering: 1 kg per 10 m2 gazon
Verkrijgbaar in verpakkingen van 2 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg.

Voordelen AZ-Kalk

7
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4
stap 

ECOstyle Gazon-AZ is al vele jaren de meest verkochte organische meststof 
van Nederland. Gazon-AZ is verrijkt met micro-organismen en de RhizaMax®-

ortelacti ator  Zoals de naam al aangee   ordt de groei an de ortels 
gesti muleerd  ot el x een groter ortelbereik  aardoor de grasmat sterker 
en gezonder wordt. Met andere woorden uw gazon is beter bestand tegen 
droogte, vorst en ziekten!

tip 1!

tip 2!

bemesten
eerste keer bemesten met Gazon-AZ

Om uw gras goed te laten groeien is bemesten een vereiste. ECOstyle biedt 
alleen 100% organische meststoff en aan, dat wil zeggen meststoff en die bestaan 
uit natuurlijke grondstoff en. In tegenstelling tot andere, niet 100% natuurlijke 
meststoff en, bestaat er geen enkel risico op verbranding. Met Gazon-AZ sti muleert 
u het bodemleven en de structuur van de grond. Deze elementen zijn een 
voorwaarde voor een mooie, gezonde grasmat. 

Gemak: U kunt het grasmaaisel laten liggen, omdat Gazon-AZ 
is verrijkt met speciale composteringsbacteriën. Voordelen: het 
grasmaaisel wordt omgezet naar kostbare voeding voor de grasmat 
en u oe   et grasmaaisel niet o  te ruimen  dus minder G -a al  

Gemak: de eerste 4 stappen kunt u op één 
(voorjaars)dag uitvoeren. Voordeel: ook 
bij zonnig weer kunt u aan de slag, want 
de ECOstyle-producten kunnen gestrooid 
worden bij elk weertype.

8
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tip 3!

tip 4!
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Stap 1 t/m 4 
kan op dezelfde dag!

www.7-stappenplan.nl

Gebruik eventueel 
een strooiwagen om 
uw Gazon-AZ goed en 
geli kmati g te erdelen 
over het gazon. 

Wist u dat onze 
organisc e meststo  en 
veel minder energie 
vragen om te produceren 
en dit is weer goed voor 
een lagere CO2 uitstoot. 

ü 100% organische meststof, die tot wel 4 maanden het gras en de bodem voedt.
ü Voor een rac ti ge  die groene en mos ri e grasmat
ü e gebruiken bi  ieder eert e  Er bestaat geen risico o  erbranding an et 

gazon.
ü Verri kt met de izaMax - ortelacti ator oor een snellere groei  sterke 

wortels en een gezonde grasmat. 

Dosering: 1 kg per 10 m2 gazon
Verkrijgbaar in de verpakkingen van 2 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg. 

Voordelen Gazon-AZ

bemesten
eerste keer bemesten 
met Gazon-AZ

Stap 4

met

Rhiz
aMax

®

wortel
actie

f
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5
stap 

Bij deze stap is regelmati g grasmaaien voorlopig het enige wat u hoeft  te doen. 
Het is van belang om de grasmaaier op de juiste hoogte in te stellen. 

Voor een siergazon is de normale maaihoogte 3 cm, terwijl voor een 
speelgazon 4 cm wordt geadviseerd.

Als de temperaturen hoger oplopen dan 25˚C is het verstandig om 
de maaihoogte op 6 cm in te stellen, zodat het gras minder snel 
verbrandt door de warme zon. 

Bij tropische temperaturen (boven de 30˚C) kunt u beter het gras 
met rust laten. 

25°C

30°C

4 cm
6 cm

maaien
regelmatig, met beleid grasmaaien en het maaisel laten liggen voor het beste resultaat

10
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Omdat de Gazon-AZ is verrijkt met 
composterende bacteriën kan het 
grasmaaisel blijven liggen. Voor u minder 
werk en minder afval. Voor uw gazon 
betekent dit belangri ke oedingssto  en  
want het grasmaaisel wordt door Gazon-AZ 
omgezet in waardevol voedsel. 

tip!

25°C

30°C

10°C
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Scherpe messen van de 
grasmaaier betekent een 
mooier resultaat. Laat in 
het najaar uw grasmaaier 
alti d e en controleren bi  de 
specialist. 

maaien
regelmatig en met beleid 
grasmaaien

Stap 5

11
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6
stap 

Gedurende de zomerperiode - in de maanden juli tot en met september - is 
het de hoogste ti jd voor de 2e bemesti ng. Hiermee krijgt uw gazon voldoende 
voeding voor de komende vier maanden en gaat het voldoende sterk de 
winter in. Met de 2e bemesti ng voorkomt u dat de kwaliteit van de grasmat 
terugloopt en dat mos weer kans krijgt zich te vesti gen. 

tip 1!

tip 2! Ap
ril

 
M

ei
 

Gazon-AZ kan onder alle 
weersomstandigheden worden 
gestrooid. Bij zonnig en warm 
weer is er geen enkele kans op 
verbranding. 

Als u huisdieren bezit, kunt u het 
beste ’s avonds meststof strooien. 
Alle meststo  en zi n door de geur 
aantrekkelijk voor honden en 
ka  en  De geur an de meststo  en 
is de volgende dag grotendeels 
verdwenen en de meststof is dan 
minder aantrekkelijk voor hond 
en kat  Meststo  en zi n natuurli k 
niet bedoeld als dierenvoeding. 
Uiteraard zijn de ECOstyle-producten 
onschadelijk voor huisdieren!

bemesten
tweede keer bemesten met Gazon-AZ

12
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Stap 6: 
2e bemesting met Gazon-AZ
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ü 100% organische meststof, die tot wel 4 maanden het gras en 
de bodem voedt.

ü Voor een rac ti g  die groen en mos ri  gazon  
ü e gebruiken bi  ieder eert e  Er bestaat geen risico o  erbranding 

van het gazon.
ü Verri kt met de izaMax - ortelacti ator oor een snellere groei  

sterke wortels en een gezonde grasmat. 

Dosering: 1 kg per 10 m2 gazon
Verkrijgbaar in de verpakkingen van 2 kg, 3,5 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg. 

Voordelen Gazon-AZ

bemesten
tweede keer bemesten 
met Gazon-AZ

Stap 6

13
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Cocopeat Gazon bestaat uit 100% gecomposteerde kokosvezels. 
De kokos ezels zi n rul  luc ti g en erbeteren de structuur an 
de bodem, waardoor de wortels van het gras zich beter kunnen 
ontwikkelen. Mos groeit bijzonder slecht op Cocopeat Gazon door 
deze unieke structuur. 
Cocopeat Gazon is verrijkt met een meststof, die rijk is aan kalium. 
Kalium versterkt het gras waardoor het gazon beter bestand is tegen 
vorst! Cocopeat is 100% natuurlijk en volledig milieuvriendelijk 
omdat er geen kwetsbare veengebieden worden afgegraven. 
vorst! Cocopeat is 100% natuurlijk en volledig milieuvriendelijk 

Najaar

7
stap 
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Stap 7: Afstrooien met 
Cocopeat Gazon

afstrooien
strooi Cocopeat Gazon over uw grasmat

14

In het najaar maakt u het gazon (en de rest van uw 
tuin) winterklaar. Dit betekent voor uw gazon na de 
laatste maaibeurt eventueel het blad verwijderen en daarna 
afstrooien met Cocopeat Gazon. Deze laatste stap kunt u uitvoeren 
in de maanden oktober en november, eventueel nog in december  (zolang het niet vriest); daarna 
wordt het te koud. 
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tip 2!

tip 1!

www.7-stappenplan.nl

Het is belangrijk om 
bladeren van het gazon af te 
halen voordat u het gazon 
gaat afstrooien met 
Cocopeat Gazon.

Als u alle stappen van het 
ECOstyle 7-Stappenplan volgt is 
de kans op mos- en viltvorming 
uiterst klein. Dit betekent, dat 
u een volgend jaar stap 1 en 
2 kunt overslaan. U kunt dan 
vanaf stap 3 - het bekalken - het 
stappenplan volgen voor een 
o ti maal onder oud an et 
gazon. 

Voordelen Cocopeat Gazon

ü Zorgt oor een o ti male besc erming an u  gazon in de inter
ü Gee   mosgroei en ilt orming geen kans
ü et milieu riendeli ke alternati e  oor otgrond o  basis an kokos ezels  k etsbare 

veengebieden worden gespaard. 
ü Verbetert de structuur van de bodem, waardoor het gras zich beter kan ontwikkelen.
ü Gemak  alti d sc one anden bi  de er erking an oco eat Gazon  

Dosering: 20 liter per 10 m2 gazon
Verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter.

afstrooien
strooi Cocopeat Gazon 
over uw grasmat

Stap 7

15

Zevenstappenplan_folder2.indd   15 18/11/12//46   15:10



ü ee   u geen mos in et gazon  Begin dan bi  sta  .

ü Bij stap 7 is het strooien van AZ-Kalk noodzakelijk indien de 
pH-waarde lager is dan 5,5. AZ-Kalk mag in alle seizoenen 
gestrooid worden.tips!

Voorjaar
Op een mooie voorjaarsdag kunt u de eerste vier stappen van het 
ECOstyle 7-Stappenplan uitvoeren. 
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               Stap 4: 1e bemesting met Gazon-AZ
                     Stap 5: Maaien

Stap 1 t/m 4 
kan op dezelfde dag!

Het ECOstyle 7-Stappenplan 
voor een mosvij en diepgroen gazon

16

Zevenstappenplan_folder2.indd   16 18/11/12//46   15:11



Zomer

ü Als er nog kale plekjes in het gazon zijn kunt u nog doorzaaien met 
Graszaad-Extra. 

ü Bekalken met AZ-Kalk oor de o ti male zuurgraad an et gazon  

ü 2e bemesti ng met Gazon-AZ  

ü Maaien van het gras, maar niet te kort in verband met hoge(re) 
temperaturen.

Als u nog niet aan het gazon was toegekomen, in de maanden juli 
tot en met september, kunt u eenvoudig starten met het 
ECOstyle 7-Stappenplan: 
 

Najaar
ü In het vroege najaar: eventueel doorzaaien met Graszaad-Extra 

of een geheel nieuw gazon aanleggen door middel van 
Graszaad-Inzaai of graszoden. 

ü Bekalken met AZ-Kalk (zeker aan te raden indien de pH-waarde lager 
dan 5,5 is).

ü Maaien voor de laatste keer (en het blad van het gazon verwijderen). 
ü Afstrooien met Cocopeat Gazon (het gazon winterklaar maken).

tips!

Juist in het najaar (september tot en met 
november) - zolang het nog niet vriest - 
kunt u veel werkzaamheden voor een mooi 
gazon uitvoeren: 
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Bekalken met AZ-Kalk (zeker aan te raden indien de pH-waarde lager 

Maaien voor de laatste keer (en het blad van het gazon verwijderen). 

Bekalken met AZ-Kalk (zeker aan te raden indien de pH-waarde lager Bekalken met AZ-Kalk (zeker aan te raden indien de pH-waarde lager 

Maaien voor de laatste keer (en het blad van het gazon verwijderen). 

Bekalken met AZ-Kalk (zeker aan te raden indien de pH-waarde lager 
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Uw tuin is natuur! Is geen loze kreet of 
ingewikkeld verhaal! Met eenvoudige 
middelen kunt u zelf gemakkelijk een 
bijdrage leveren. Door bijvoorbeeld de inzet 
van ecologisch verantwoorde producten in 
uw tuin worden de natuurlijke processen 
in de tuin niet verstoord, maar juist 
gesti muleerd  atuurli k tuinieren betekent 
ook, dat uw tuin de ruimte en mogelijkheden 
biedt aan bi oorbeeld nu   ge insecten 
als bijen, maar ook egels en vogels. Maar, 
natuurlijk tuinieren draagt vooral bij aan 

een gezonde bodem boordevol met leven 
en daardoor veel gezondere en sterkere 
planten. 
Resultaat? Een prachti ge tuin zonder 
zorgen en vol met leven. 

Een belangri k onderdeel an de  loso  e an E st le is 
natuurvriendelijk tuinieren; uitgaande van de organische kringloop 
in de tuin. Een bewuste keuze om met zorg en respect om te gaan 
met et milieu  de mens en et uis dier  inds de o ric ti ng in 

 is E st le et enige merk oor ecologisc  erant oorde  
e  ecti e e en milieu riendeli ke roducten  Vooral in de uidige ti d 
wordt groen, ruimte en natuur in Nederland een schaars goed. Het 
is dan goed te realiseren dat u  tuin ook een rac ti g stuk e natuur 
kan zi n  Boorde ol met le en  Van ele soorten ogels tot allerlei nu   ge 
insecten bo en en onder de grond  an ele soorten rac ti ge linders tot de 
nu   ge egels  
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Het totale ECOstyle-assorti ment 
draagt bij aan de verhoging van 
de biodiversiteit in uw tuin!

In de speciale webshop voor 
natuurlijke vijanden kunt u 
eenvoudig uw aaltjes bestellen 
voor het bestrijden van diverse 
plagen in uw tuin. Ga voor het 
bestellen en voor meer informati e 
naar: www.ecostylewebshop.nl. 

www.7-stappenplan.nl

Ziekten en Plagen ABC
Hoe te herkennen en natuurlijk bestrijden?

Voorkomen is beter 
dan genezen!
Lees alles over het 
voorkomen en behandelen 
van plagen op onze website: 
www.ecostyle.nl. 
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Breng de natuur in uw tuin met ECOstyle-producten!
Al 45 jaar is ECOstyle het merk voor natuurlijk tuinieren in Nederland. Met een breed pakket aan 
ecologisch verantwoorde producten verrijkt ECOstyle uw tuin tot een kleurrijk en levendig stukje natuur. 
De producten van ECOstyle ondersteunen de natuurlijke kringloop in de tuin voor een rijk en gezond 
bodemle en  Daarnaast sti muleert een gezond bodemle en de biodi ersiteit in u  tuin  Een kleurri ke  
levendige tuin is het resultaat!
ECOstyle, van nature bewust!

www.ecostyle.nl - www.7-stappenplan.nl - consument@ecostyle.nl
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ECOstyle, van nature bewust!

20

E st le uin
olg ons o  t i  er

acebook com E st le uin pinterest.com/ecostyletuin www.vimeo.com/ECOstyle

www.ecostyle.nl   -   www.7-stappenplan.nl   -   consument@ecostyle.nl
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