
  

 

 

NIEUWSBRIEF Openbaar Groen september 2020 
 

September en oktober zijn ideale zaaimaanden! 

1 Graszaden Barenbrug en Pauwels graszaden door Barenbrug samengesteld 

2 Graszaden Advanta: najaarsactie 

3 Bloemenmengsels: nu meerjarige bloemenmengsels inzaaien! 

4 Hoe engerlingen bestrijden? + de actie van Larvanem 

5 De Greenmax actie voor Aquabags. 

6 Plantex Gold, het antiworteldoek tegen hardnekkige onkruiden. 

7 Green 2020 

  
 

1. Graszaden Barenbrug 
 

September en oktober zijn ideale maanden om gras te zaaien. De kans op extreme temperaturen en 

droogte is veel kleiner dan in het voorjaar.  

Wij verdelen het uitgebreide gamma van Barenbrug graszaden. Barenbrug biedt een oplossing voor 

elke specifieke toepassing vb.: 

• Bar Power RPR Sport: voor het inzaaien van sportvelden of in voor openbaar groen. Dit gras 

is zelfherstellend en zeer sterk. 

• Bar Roadside B&T: een speciaal mengsel voor het inzaaien van bermen en taluds 

• Bar Roadside 250: een grassamenstelling ontwikkeld voor het standaardbestek 250 

• Mowsaver: dit type graszaad zal even snel ontkiemen als andere graszaden maar zal nadien 

minder snel groeien waardoor er minder gemaaid moet worden. 

• … 

Samen met Barenbrug heeft Luc Pauwels 5 samenstellingen op de markt gebracht: 

• Pauwels Recreatie 

• Pauwels Doorzaai 

• Pauwels Sport 

• Pauwels Begroening 

• Pauwels Boomgaard- en grasdalmengsel 

 

2. Graszaden Advanta 
 

Ook de graszaden van Advanta zitten in ons assortiment. 

Advanta heeft voor dit najaar een actie lopen.  

 

Bij aankoop van 20 kg Advanta Renova of 20 kg Advanta Supersporta ontvangt u een professionele 

hark. (1 hark / klant) 



  

 

                                                             

3. Bloemenmengsels 
 

Meerjarige bloemenmengsels worden bij voorkeur in het najaar gezaaid waardoor u in het voorjaar 

reeds vroeg kan genieten van een bloemenpracht. In het najaar krijgen de plantjes waaruit de 

bloemen zich ontwikkelen genoeg tijd om zich te vestigen wat minder het geval is al deze pas in het 

voorjaar worden gezaaid. Opgelet, bloemenzaad heeft net als graszaad vocht en warmte nodig om te 

kunnen ontkiemen! 

Dali en Cézanne zijn 2 meerjarige mengsels die wij uit eigen gamma aanbieden. Wij beschikken ook 

over het uitgebreide Advanta gamma. 

 

 

4. Behandeling tegen Engerlingen 
 

Tijdens maanden september en oktober kunnen de engerlingen worden aangepakt. Engerlingen zijn 

de larven van kevers die overleven in de bodem. Zij voeden zich met de wortels van gras of planten 

en kunnen daardoor ernstige schade veroorzaken. Vogels zijn verlekkerd op deze stevige eiwitbron 

en gaan actief op zoek in vb. gazons met grote schade tot gevolg. 

Door aaltjes toe te passen ga je deze engerlingen te lijf! 

In ons assortiment stellen wij Larvanem en Nemastyle ENG voor. 

Larvanem heeft naast de verpakking van 50 milj. Voor 100 m², 2 x 250 milj. voor 1000 m² nu ook een 

verpakking van 10x250 miljoen aaltjes voor 5000 m². 

Nemastyle ENG bestaat in verpakking van 50 milj. Voor 100 m², 500 milj. voor 1000 m². 

 

Actie Larvanem: bij aankoop van Larvanem in de maand september ontvangt u een korting van 10 

% op dit product! 

 



  

 

                    
 

 

 

 

5. Aquabag 

 

De Aquabag is een soort druppelzak met inhoud 75 L die gedurende 6 tot 10 uur rustig 

leegdruppelt rondom de stam van de boom. Dit voorkomt dat water wegloopt en  zorgt 

ervoor dat de boom rustig de tijd heeft om het water op te nemen. De zak is eenvoudig 

rondom de boom te bevestigen door deze vast te ritsen. Bij grotere bomen kunnen 2 of 

meer Aquabags aan elkaar geritst worden. Vullen gebeurt met een waterslang via een sleuf 

bovenaan de zak. De Aquabag is herbruikbaar in andere projecten. 

                                            
 

Actie Aquabag: bij aankoop van een Aquabag in september ontvangt u 20 % korting op dit product! 

 

6.  Plantex Gold 
 

Plantex Gold is een sterk antiworteldoek uit 100 % polypropyleen en thermisch gebonden tegen 

hardnekkige onkruiden zoals akkerwinde, heermoes, paardenbloem,… De kleur van het doek is bruin 

wat een natuurlijk uitzicht geeft. Het doek zal water, lucht en voeding doorlaten waardoor de bodem 

en de plantenwortels kunnen ademen en zich ontwikkelen maar het onkruid wordt tegen gehouden. 

Dit type antiworteldoek wordt vooral gebruikt bij aanleg van taluds. Zonder afdeklaag wordt een 

levensduur van 3 jaar gegarandeerd, afhankelijk van de UV-bestraling. 



  

 

                                           
 

7. Green 2020 
 

Green 2020 in Flanders Expo Gent gaat dit jaar niet door maar wordt uitgesteld tot 2022. Wij 

verwelkomen u graag op onze stand in 2022! 

                                 

 

 

 

  

       Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Patricia Cnockaert   0472 560 350 patricia.cnockaert@luc-pauwels.be 

Jeroen Cauberghs   0472 422 133 jeroen.cauberghs@luc-pauwels.be 

Xavier Puvrez   0498 668 928  xavier.puvrez@luc-pauwels.be 
 

Greet De Raeymaecker 0497 588 403 greet.deraeymaecker@luc-pauwels.be 

 

 
 
 
 

  

Luc Pauwels nv heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en 
wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een typfout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 

 

 

LUC PAUWELS NV   -  Paul Christiaenstraat 2 , 9960 Assenede - T: 09/344 89 60 - F: 09/344 40 55 - E: info@luc-pauwels.be 

Depot Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 
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