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Aandacht voor je gazon in het najaar 
 

Een gazon heeft in de zomer vaak veel te verduren. Kinderen spelen op het gras,
misschien heeft er wel een zwembad gestaan en de hete zon is ook niet goed geweest

voor je grasplanten. Kortom, het gazon kan wel extra aandacht gebruiken in de herfst. Tijd
voor gazon onderhoud! Bekijk ons assortiment voor particulieren in onze

nieuwe webshop . 
Gazononderhoud in het najaar nodig om het gazon te wapenen tegen de winter. Door je
gras een flinke boost te geven is het beter bestand tegen de winterse omstandigheden,

zoals vorst en hevige neerslag. 
 

Gazononderhoud in het najaar 
Een volle en gezonde grasmat zorgt ervoor dat je gazon weer goed de winter uit komt. Er

zijn een aantal stappen die je kan ondernemen om dit voor elkaar te krijgen. 
 

Grasmaaien 
Gazononderhoud begint met maaien. In de loop van de herfst zal het gras minder snel

groeien. Het logische gevolg is dat je minder vaak hoeft te maaien. Stel de messen van de
grasmaaier wat hoger af in het najaar, zodat het gras niet korter wordt dan 5 cm. Langer
gras is niet alleen sterker, maar kan het weinige zonlicht ook beter aan. Maai in oktober

voor de laatste keer het gras. 
 

Bladeren, vilt en onkruid verwijderen 
Haal regelmatig de gevallen bladeren weg anders kunnen het licht en de lucht het gras niet

bereiken. Hierdoor krijgt mos de kans om te groeien. Je kan de bladeren eenvoudig
verwijderen met een bladhark, maar met een bladblazer heb je het klusje in een mum van
tijd geklaard. Ook kan er na de zomer een viltlaag op het gazon liggen, dit ontstaat door
het intensieve gebruik en het maaien. Verwijder deze viltlaag op tijd door te verticuteren
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javascript:;


om onkruid en mos te voorkomen. Verwijder ten slotte ook het onkruid dat al in je gras zit
met een onkruidsteker of met bestrijdingsmiddelen. 

 
Kalk strooien 

 Bij een verkeerde zuurgraad kan het gras de voedingsstoffen minder goed opnemen en
kan onkruid beter groeien. Om de zuurgraad te verbeteren kan je kalk strooien over het

gazon. 
 

Bemesten 
Zorg in het najaar voor een goede bemesting van het gazon. Dankzij de voedingsstoffen

krijgt het gras een boost om zich te herstellen na de zomer en aan te sterken voor de
winter. De speciale samenstelling van de voedingsstoffen is uitermate geschikt voor het
najaar. Het bevat bijvoorbeeld fosfor voor de wortelvorming, magnesium en ijzer voor de
groene kleur en kalium voor een sterk gazon. Je kunt beter geen "normale" bemesting

gebruiken in het najaar. Deze zorgt voor een snellere groei van het gras en beschermt niet
tegen de vorst. 

 
Doorzaaien 

Aan het einde van de zomer zitten er vaak kale plekken in het gazon, of deze zijn ontstaan
na het onkruid verwijderen of verticuteren. Een dichte en volle grasmat zal het beter doen
in de winter. Om deze reden moet je doorzaaien, oftewel de kale plekken opvullen. Doe dit
bij voorkeur in september, het weer is dan nog gunstig en het gras heeft dan genoeg tijd

om te ontkiemen en groeien voor het winterweer komt!"

Gratis handschoenen bij aankoop van onze bladblazers 
Bekijk onze gehele collectie bladblazers hier.
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Meten is weten 
  

Nu de GreenDeal is ingevoerd en er op de golfbanen, voetbalstadions en gemeentes geen
chemicaliën meer gestrooid of gespoten mag worden is het belangrijk om aan de hand van
data te kunnen zien hoe je veld erbij ligt. Het Green-GO weerstation is uniek en specifiek
gericht op toepassingen van grasvelden en golfbanen. Dit weerstation is draagbaar en
d.m.v. een zonnepaneel zelfvoorzienend op het gebied van stroom. De simkaart in het

weerstation zorgt voor de gegevensoverdracht. Het station wordt geleverd met een eigen
cloud gebaseerd software systeem, waarbij gegevens kunnen worden uitgelezen, maar

ook werkzaamheden worden toegevoegd, zoals bemesting- en
onderhoudswerkzaamheden. 

 
Het Green-GO weerstation verzamelt en verzendt automatisch diverse parameters zoals
lucht, bodem, licht, wind en neerslag. Hij meet de parameters elke minuut en stuurt deze

gegevens door naar de cloud. De Green-GO is uitgerust met een geolocalizer, waarbij ook
een antidiefstal systeem in het software systeem is ingebouwd. 

 
Bezoek onze website of mail ons voor meer informatie! 

https://www.milati.nl/product/greengo-turfcare-unit
javascript:;


Allett C34 Evolution 
 

De Allett C-Range C34 Evolution (86 cm) is het grootste en enige electrisch aangedreven
model in de C-Range van Allett en uitgerust met 4 stuks Li-Ion batterijen. De nieuwste

Lithium Ion batterijtechnologie drijft de toekomst van maaisystemen aan voor
sportstadions, oefenterreinen en prestige gazons. 

 
Het C-serie systeem heeft een reeks verwisselbare cassettes om te verticuteren, te

harken, te beluchten, te borstelen, te verticuteren en te maaien met sterke, duidelijke
strepen en een onberispelijke snede. Stille werking, geen benzinebehoefte, minder dan
een uur om batterijen op te laden en veel minder HAV’s (handarmvibratie) dragen bij tot

een milieuvriendelijker product zonder uitstoot (zero-emission). 
 

Dit zijn allemaal voordelen die vooral worden erkend in gebruik in afgesloten stadions. Het
80V-systeem is krachtig genoeg om de vereiste prestaties te leveren, zelfs voor zo’n grote

maaier. En voor het hele jaar door professioneel onderhoud van grasvelden en
sportstadions waar meerdere taken nodig zijn. 

 
We hebben deze al getest op verschillende locaties, waaronder  in het Abe Lenstra

Stadion van SC Heerenveen. 
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Nationale Sport Vakbeurs 
 

Op 11 november vindt de Nationale Sport Vakbeurs plaats in de Evenementenhal in
Gorinchem en natuurlijk zijn wij daar ook dit jaar weer aanwezig met een stand! Op deze

beursdag is er een sterk inhoudelijk programma met interessante kennissessies en
sportieve activiteiten. Alle bezoekers en exposanten delen dezelfde passie: sport! 

 
Bestel hier je gratis ticket.

Ook Manchester United is  samen met Allett weer klaar voor een
nieuw sportief seizoen.

https://www.milati.nl/pec-zwolle-neem-de-allett-c34-evolution-in-gebruik/
https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFellHWg/A1hXcUMFdl5FWw
http://%20https//www.ad.nl/dordrecht/grasmeester-jan-72-werd-door-zijn-fc-dordrecht-in-het-zonnetje-gezet-ik-kreeg-een-brok-in-m-n-keel~ad9b2631/?fbclid=IwAR2jJaXBuuIjHFyQ5NFD8uLwqoEcXbhPSjxDZDHJb36_i_z48nZKVe5c5_8&referrer=https://l.facebook.com/
javascript:;


Copyright © 2020 MILATI GRASS COMPANY all rights reserved 
 

Our mailing address is: 
info@milati.nl 

 
Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

MILATI · Buitendijks 49 · Papendrecht, Nederland 3356LX · Netherlands 
 

https://twitter.com/milatigrass
https://www.facebook.com/MilatiGrassMachines/
https://www.milati.nl/
https://www.linkedin.com/company/10210750/
https://www.youtube.com/channel/UCPfRJmV6ZzR6WMsZ81_8mbw
https://milati.us17.list-manage.com/profile?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=e444cad7ed&e=[UNIQID]&c=4ada50019e
https://milati.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=e444cad7ed&e=[UNIQID]&c=4ada50019e
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://milati.us17.list-manage.com/about?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=e444cad7ed&e=[UNIQID]&c=4ada50019e
https://milati.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=e444cad7ed&e=[UNIQID]&c=4ada50019e
https://milati.us17.list-manage.com/profile?u=95e83f7c9d4c812374b234dbc&id=e444cad7ed&e=[UNIQID]&c=4ada50019e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=95e83f7c9d4c812374b234dbc&afl=1
javascript:;

