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 SERVICE - VERKOOP - VERHUUR - ADVIES  

Tips bij het mulchen 
 
 
Het gemaaide gras kan op het gazon blijven liggen. Het volume daarvan mag echter niet 
te groot zijn en de fijn gehakte deeltjes moeten op een gelijkmatige manier over het 
gemaaide terrein verspreid worden. Zo wordt het stikstof snel in mineralen omgezet en 
wordt het een belangrijk en duurzaam voedingsmiddel voor uw gazon. Aarzel niet om 
uw grasperk geregeld te mulchen. 
 
Een gezond grasperk produceert ongeveer 1,5 à 2 kg gras per m² en per jaar. Een 
grasperk van 1.000 m² produceert dus tussen 1,5 à 2 ton per jaar, terwijl het niet altijd 
even gemakkelijk is om zich van het groenafval te ontdoen. Dat is een van de redenen 
waarom de interesse voor mulchmaaiers almaar blijft groeien. 
 
• Met het mulchsysteem moet u uw grasperk iets vaker maaien. 
• De mulchgrasmaaier hakt het gras heel fijn en verspreidt het gelijkmatig over uw 

grasperk, zonder hoopjes te vormen. 
• Tijdens de zomer en in droge periodes mag u de hoogte van uw gazon niet te veel 

verminderen. 
• Bij voorkeur maait u als het gras droog is. Als het gras toch vochtig is, werk dan trager 

en stel de maaihoogte lager in om te vermijden dat er hoopjes op uw terrein 
gevormd worden. 

• Werk altijd met het maximale toerental van uw motor (vol gas) en controleer of het 
snijsysteem goed geslepen is. 

• De behuizing van de grasmaaier moet u vaker controleren en schoonmaken. 
• Zorg ervoor dat de maaistroken elkaar niet kruisen. 
• Hoog gras moet in verschillende stappen gemaaid worden. 
• Varieer de maairichting. Dat zorgt voor een betere verspreiding van het fijngemalen 

gras en voor een homogeen maairesultaat. 
 

 
 
 


