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De armoeziekte rooddraad kan 
bij niet tijdig ingrijpen behoorlijk 
huishouden.

AFREKENEN MET MOS: KWESTIE VAN HET WEGNEMEN VAN DE OORZAAK

Mos en gras houden van geheel verschillende 
groeiomstandigheden. Mos houdt van zure 
grond, gedijt goed onder natte schaduwrijke 
omstandigheden en heeft geen last van kou 
of verdichte bodems. Gras heeft de voorkeur 
voor heel andere groeiomstandigheden. 
Een effectieve aanpak van mos betekent dus 
dat u de groeiomstandigheden voor het gras 
optimaliseert zodat mos geen poot aan de 
grond kan krijgen.

Belangrijk is dat u erachter komt waarom 
het mos alle kans krijgt om op te rukken. 
Is schaduw de oorzaak? Zorg dan dat u 
de oorzaak van de schaduw wegneemt 
door bijvoorbeeld struiken of bomen te 
snoeien en gebruik het mengsel Green Star 
Schaduwrijk dat goed gedijt onder lichtarme 
omstandigheden. Is de bodem verdicht of 

heeft u te maken met natte omstandigheden? 
Zorg dan dat u de bodem belucht met een 
verticuteerhark/-machine of riek en verbeter 
de bodemstructuur door compost door de 
toplaag te mengen.

De meest voorkomende oorzaak van mos is 
meestal een zure grond. Gras groeit optimaal 
bij een pH van rond de 5,5. Daar waar mos 
groeit is de pH veelal een stuk lager. Middels 
bekalken zorgt u dat u de pH laat stijgen en 
de zuurgraad terug op orde brengt.
Een effectieve mosaanpak begint met het 
wegnemen van de zichtbare oorzaken. 
Vervolgens verwijdert u al het mos met 
een verticuteerhark. Wees hierbij niet te 
bescheiden en verwijder het mos gerust 
in twee richtingen. U kunt eventueel 
mosbestrijder gebruiken. Realiseert 

u zich wel dat het ijzersulfaat in veel 
mosbestrijders weliswaar het mos afdoodt, 
maar ook de grond verder verzuurt zodat 
de omstandigheden voor hergroei worden 
verbeterd. Nadat u het mos heeft verwijderd, 
zaait u de grasmat opnieuw in of door en 
zorgt u voor een passende bemesting. 

Om hergroei van het mos voor te blijven 
brengt u met een kalkmeststof in de late 
herfst de pH terug op orde. Omdat de meeste 
meststoffen een verzurende werking hebben 
en het corrigeren van de pH vaak niet in één 
keer lukt, is het belangrijk het bekalken in de 
late winter te herhalen. Met een pH-monster 
of een eenvoudige bodemanalyse verkrijgt u 
inzicht in de zuurgraad van uw grond en de 
benodigde hoeveelheid kalk (zuurbindende 
waarde). 

ROODDRAADSCHIMMEL LIGT OP DE LOER

De rooddraadschimmel is een ziekte die zich 
openbaart wanneer het gras een tekort heeft 
aan stikstof. Bij warm en vochtig weer kan 
rooddraad met name in een dichte grasmat 
schade aanrichten. Rooddraad herken je 
aan de rode schimmeldraden die in de gele 
plekken in de grasmat zichtbaar zijn. 
Vooral in gazons, waarin de voor rooddraad 
gevoeligere grassoort roodzwenkgras 
voorkomt, kan de schimmelziekte in de 
zomer en herfst huishouden.
Rooddraad is te verhelpen door te bemesten 
met stikstof en er bovendien voor te 
zorgen dat de grasmat voldoende open 
blijft (verticuteren). Dit laatste zorgt ervoor 
dat er via mineralisatie steeds voldoende 

stikstof vanuit de bodem aan het gras wordt 
afgegeven. Daarnaast droogt het gras 
sneller op, waardoor de verspreiding van 
de aanwezige schimmelsporen stopt. Bij 
de keuze van een gazonmengsel voor een 
grasmat met een beperkt onderhoud, is 
het verstandig voor een mengsel te kiezen 
met een voldoende aandeel Engels raai- en 
veldbeemdgras. Deze soorten zijn immers 
minder gevoelig voor rooddraad. Green 
Star Landgoed en Green Star Speel- en 
Sportgazon zijn dergelijke universele 
gazonmengsels. Ten Have Seeds let bij de 
samenstellingen van alle mengsels op de 
resistentie tegen rooddraad van de rassen 
die in de mengsels gebruikt worden.

BEMESTINGSSTRATEGIE 
NAZOMER/HERFST

De grasgroei neemt van nature richting de 
herfst af. Bij het bemesten van gras is het 
belangrijk dat we de hoeveelheid stikstof in de 
bodem richting de herfst afbouwen. De focus 
dient meer op de ontwikkeling dan op de groei 
van het gras te liggen. Kalium is in de nazomer 
dan ook belangrijker dan stikstof. Kalium zorgt 
er namelijk voor dat het gras afhardt richting de 
winter. Door opname van kaliumzouten neemt 
de plant extra water op, waardoor de stevigheid 
toeneemt. De grasmat is hierdoor minder 
gevoelig voor droogte, vorst en schimmels. Het 
advies is daarom om bij de laatste strooibeurt 
een meststof met stikstof en kalium te strooien, 
waarbij er 2,5-3 keer meer kalium dan stikstof 
aanwezig is in de gekozen meststof. De voorkeur 
gaat hierbij uit naar organische of organo-
minerale langzaam werkende meststoffen. Deze 
zorgen ervoor dat het bodemleven/-evenwicht 
niet wordt verstoord en spoelen veel minder uit 
dan minerale meststoffen.

Bij gebruik van een strooikar is de verdeling veel beter dan 
wanneer u de meststoffen handmatig verdeelt.



GRASLAND IN ZOMER 2019: HOE NU VERDER?

De zomer van 2019 is er weer één van 
extremen. Extreem hoge temperaturen, 
maar ook extreem grote verschillen in 
neerslag. Zo zijn er gebieden waar de 
grasgroei nog redelijk vooruit kan, maar 
ook regio’s waar het neerslagtekort net 
zo groot is als in 2018. Voor iedereen 
zal dus de weg naar het einde van het 
bemestingsseizoen er anders uit zien. 

We geven u hierbij een overzicht van feiten 
en tips die u op weg helpen. 

TOT WANNEER MAG WAT?
In de schema’s vindt u de uiterste data 
voor de bemesting en het scheuren van 
grasland. Meer informatie vindt u  
op www.rvo.nl..

Bemesten 

grasland drijfmest vaste mest kunstmest

zand en löss 31-aug 31-aug 15-sep

klei en veen 31-aug 15-sep 15-sep

bouwland drijfmest vaste mest kunstmest

zand en löss 15-sep 31-aug 15-sep

klei en veen 15-sep hele jaar 15-sep

Scheuren grasland en aansluitend herinzaai gras

grasherinzaai uiterste datum vernietiging zoden korting N of scheurmonster

zand en löss 1-sep 50 kg N-korting/ha

klei en veen 15-sep scheurmonster indien N-gift

MAAIEN 
Verdroogde gebieden: 
Heerst de droogte in uw regio? Maai dan niet voordat de bouwvoor weer vochtig is en er 
met regelmaat regen voorspeld wordt. Maai pas na de omslag. De zode zal flink lijden als u 
tijdens de droogte maait, doordat er o.a. meer van de bodem blootligt voor zonnestraling.  
De bovenlaag warmt extreem op en verliest de bindingskracht, waardoor de bodem ook 
slecht vocht kan opnemen wanneer het wel weer regent. Het herstel van de zode duurt dan 
alleen maar langer. 
 
Gebieden met grasgroei:
Vanaf half augustus worden de dagen dusdanig korter dat de meeste productiegrassen 
nauwelijks meer zullen bloeien, waardoor het veelal bladrijke snedes zijn. Kies het 
maaimoment afhankelijk van het drogend weer zodat het gras met een mooi DS % geoogst 
kan worden. Dan oogst u goed te benutten eiwit!

DRIJFMEST BEMESTEN 
Verdroogde gebieden:
Tijdens de droogte kunt u het beste geen drijfmest bemesten. Ten eerste zorgt het snijden 
in de zode voor extra indroging en schade wat het herstel vertraagt. Ten tweede wordt de 
mest toch nog niet benut. Najaar 2018 heeft ons geleerd, als er in het najaar wel voldoende 
neerslag komt, er dusdanig veel N nog vrij komt uit de zomerbemesting dat er kuilen met te 
hoge boterzuur en nitraatgehaltes gemaakt worden. Wees daarom voorzichtig en bemest niet 
eerder dan wanneer de grasgroei hersteld is. Moet u vanwege opslagcapaciteit toch mest 
uitrijden? Zorg dan dat de mest goed verdund is tot maximaal 3 kg N per m³ (gemiddeld + 
25% water). Hierdoor trekt de mest beter in en wordt de zoutconcentratie verlaagd.

Gebieden met grasgroei:
Een kleine mestgift is goed voor de graskwaliteit in het najaar. Dit kan op de gronden met 
lagere NLV gehaltes (< 180) helpen om de roest buiten de deur te houden. Zit u krap qua 
hoeveelheden, maar wilt u nog wel wat uitrijden? Verdun uw mest dan met water. Zo heeft 
u meer m³, maar bovenal wordt de drijfmest gemiddeld 10-15% beter benut voor de eerst 
volgende snedes en is er minder nawerking. Dit zorgt dat er minder N verloren gaat in de 
winterdag omdat het al eerder benut is. 

KUNSTMEST BEMESTEN 
Stem uw kunstmestgift af op de drijfmestgift. In de verdroogde gebieden heeft N strooien 
geen zin zolang er niks groeit. Voor de andere gebieden is het belangrijk deze af te stemmen 
op eventuele drijfmestgiften. Omdat toch veel gebieden even goed aan de droge kant zijn 
geweest, is het verstandig niet te veel te bemesten. Het is goed mogelijk dat in het najaar 
veel N vrij komt waardoor de najaarskuilen te N-rijk worden. 
Een najaarssnede heeft maximaal 60 kg N in totaal nodig. Op veen is een gift van 50  
of 100 kg KAS meer dan voldoende. Zit er nog veel N in de grond van de zomerbemesting? 
Halveer dan op z’n minst uw gift! 
Niet bemesten is wel riskant op gronden met NLV < 180. Een kleine gift kan zorgen dat  
de bodem actief blijft en er zo min mogelijk groeistress is. Daarmee vermindert u het risico 
op roest.
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OORTJES EN TONGETJES

ONDERHOUD: DOORZAAI OF HERINZAAI?

Slechte grassen/onkruiden en open plekken Waardering Actie

< 20% Goed Geen

20-50% Matig Doorzaai

> 50% Slecht Herinzaai

> 20% kweek Slecht Herinzaai

Veel voorkomende slechte grassen die niet altijd opvallen:

-  Ruwbeemd 
Vaak ‘ondergras’ genoemd. Het is snel te testen of het 
ruwbeemd is of wat anders, door het met twee vingers uit de 
grond te trekken. Heeft een redelijke voederwaarde, maar 
slechte productie door een beperkt wortelstelsel. Eenvoudig te 
verminderen doormiddel van wiedeggen.

-  Kweekgras 
Kweek wordt wel eens verward met timothee, als dat ook in 
het mengsel zit. Het verschil is dat timothee GEEN oortje heeft 
(afbeelding) en ook geen wortelstok. Kweek is lastig te bestrijden. 
Wanneer het aandeel toeneemt, is doodspuiten en herinzaai het 
beste alternatief. Beste effect is vanaf augustus, omdat dan de 
sapstroom richting de wortelstokken gaat.

Oortjes Tongetjes


