
Op sneltempo een verjongingskuur voor de bestaande grasmat

www.advantaseeds.be
info@limagrain.be
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 Opkomst 

• Nieuw gras kiemt zeer snel, 
dui  delijk zichtbaar 5 à 8 dagen na 
doorzaai

• Beregenen indien nodig
• Bemesting
� Niet bemesten vóór de renovatie
� Bemesten als nieuw ingezaaid gras 

2cm hoog staat (na ongeveer 15 
dagen), en dit met een traagwer-
kende meststof

 Doorzaaien 
• Gebruik het RENOVA 

doorzaaimengsel in 
doorzaaimachine

• Bij handmatig 
inzaaien, 
topdressing gebruiken

 Verticuteren 
• Bij voorkeur machinaal
• Kruiselings verticuteren (in de twee 

dwarsrichtingen)

 Probleemgazon 
• Verdroogd, dood gras
• Veel ongewenste grassen 

(straatgras, witbol, …)
• Veel mos, onkruiden
• Open, kale plekken
• Schade door insecten, ziekte of te 

intensieve betreding

 Perfect hersteld gazon 
• In recordtijd een mooie dichte en 

stevige grasmat
• Dankzij de verjongingskuur 

heeft de graszode weer een frisse 
groene kleur

• De grasmat oogt egaal en is weer 
als nieuw

• Doe de eerste maaibeurt hand -
matig en gebruik scherpe messen

 Topdressen 
• Enkel noodzakelijk bij 

handmatige inzaai
• Beter resultaat als het graszaad 

bedekt is

 Afval zorgvuldig  
 verwijderen 
• Losgewerkt dood gras, mos en 

ander afval zorgvuldig verwij-
deren

• Resultaat : een perfect 
opgeruimde oppervlakte, aarde 
mooi zichtbaar

 Kort maaien 
• Gras kort maaien op ongeveer 2cm 

(enkel bij doorzaai)
• Gebruik maaier met opvangbak

Het RENOVA 
8-stappenplan



In de zomerperiode is een mooi ogend groen gazon het perfecte kader waarin de 
BBQ met de buren doorgaat, de kinderen ravotten met de hond en de familiefeestjes 
georganiseerd worden. Alle middelen worden ingezet om de tuin perfect in orde te 
krijgen!
Echter, ondanks alle inspanningen bleek deze zomer niets opgewassen tegen de 
aanhoudende droogte. De tuinzetels stonden te bakken in een verdord gazon.
 

Met het RENOVA-herstelgazon kan uw grasmat er in recordtempo weer als nieuw 
uitzien. 
Dit snelkiemend kwaliteitsgazon vestigt zich supersnel in het bestaand gazon en vult 
kale en open plekken in de kortste tijd op. 
Volg zorgvuldig het Renova 8-stappenplan en uw gazon ziet er binnen enkele weken 
na doorzaai als herboren uit; veel voller, groener en weerbaarder zodat onkruid en 
mos geen kans meer krijgen.

 

Geef gras maximale groeikansen !
Bij renovatie van grasvelden wordt de factor “tijd” steeds belangrijker. Men wil snel 
resultaat zien !

Daarom wordt Renova geleverd met de natuurlijke graszaadcoating 
“Headstart Advance”. Deze innovatieve graszaadcoating staat garant 
voor een snellere kieming en vestiging van de graszode, een grotere 
wortelmassa, betere opname van vocht en voeding, en een stevige 
beworteling in alle richtingen.

Per bestelling van 20kg RENOVA, 
ontvangt u gratis deze professionele hark. 
Vraag alle verdere informatie bij uw handelaar. 
Enkel geldig voor de maand september 2018.
Max. 1 hark/klant.

Tijdelijke 

RENOVA- 
actie

www.advantaseeds.be

RENOVA : 
dé garantie voor een snel herstel !

• Supersnel vestigend kwaliteitsgazon voor 
renovatie/herstel of groot onderhoud van 
grasvelden; sowieso aanbevolen voor de 
jaarlijkse opknapbeurt van gazons in het 
voorjaar en ook prima geschikt voor de 
aanpak van recreatieterreinen;

• Ideaal doorzaaimengsel voor snel herstel 
van alle beschadigde en/of uitgedunde 
gazons als gevolg van intensief gebruik, 
droogte, ziekten en plagen, maar ook 
na onderhoudsmaatregelen als mos- en 
onkruidbestrijding, verticuteren, etc.;

• Ook prima inzetbaar voor verjongingskuur 
van oudere gazons;

• Engels raaigras (75 %) vult kale plekken in 
de bestaande zode in rap tempo op, dus 
onkruiden krijgen geen kans en uw gazon 
is weer snel groen.

Na enkele 
weken

Vóór herstel

Maar… er is goed nieuws !

HEADSTART


