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NIEUWSBRIEF Openbaar groen maart 2019 
 

Daar is de lente! 
 

1. Graszaden 

1. Barenbrug Mow Saver 
 

Speciaal voor het openbaar groen kan de toepassing van de Barenbrug Mow Saver een meerwaarde 

betekenen. Het laagblijvend gras van dit vernieuwde mengsel zal 35 % minder maaiwerk vragen. 

Mow Saver bindt niet in in zijn snelle vestiging en het levert dus ook aanzienlijk minder maaiafval. 

 

 

2. Pauwels Boomgaard- en grasdalmengsel 

Het nieuwe broertje in ons assortiment Pauwels graszaadmengsel! Door de snelle vestiging, 
krijgen onkruiden geen kans. De extra diepe worteling zorgt ervoor dat tijdens droge periodes 
het gras beter hiertegen bestand is. Dit graszaad is ook een sterke zodenvormer wat resulteert in 
een grotere draagkracht van de bodem en minder erosie. Dit mengsel bevat Engels Raaigras, fijn 
en fors Roodzwenkgras en Rietzwenkgras. 
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2. TerraCottem 

1 TerraCottem Universal 

TerraCottem Universal bevat een water opneembaar polymeer, meststoffen en een 
draagmateriaal. Het polymeer zal tijdens het begieten water opnemen en naargelang de 
behoefte van de plant zal deze het water opnieuw aan de plant ter beschikking stellen. Het 
polymeer blijft minimum 8 jaar werkzaam. Er is ook voor de start een meststof toegevoegd. Deze 
meststof is 1 jaar werkzaam. Er werden 4 soorten TerraCottem ontwikkeld. 

TerraCottem Universal is een bodemverbeteraar die o.a. wordt gebruikt bij boom- en 
struikaanplantingen, bebloeming en in potgronden. Het is een éénmalige toepassing die de 
watergifte tot de helft verlaagd. Steden en gemeenten passen TerraCottem Universal al 
veelvuldig toe in hun bloembakken en hanging baskets.  

Toepassingsdosis: 1,5 kg/m3 substraat of grond voor aanplanting van bomen en struiken of 100 
g/m² bodemoppervlak voor bloembedden en dan 20 cm in frezen of 5 kg/m³ potgrond voor 
bloembakken en hanging baskets. 

                           

2. TerraCottem Arbor 

TerraCottem Arbor is speciaal ontwikkeld voor de aanplant van bomen en struiken waar de 
afbreekbaarheid van de toevoegstoffen gegarandeerd moet kunnen worden. Er wordt gewerkt 
met een nieuw water absorberend polymeer dat biodegradeerbaar is. De werkzaamheid van het 
polymeer is 3 tot 5 jaar. Er worden ook water oplosbare humuszuren en een traag en een 
snelwerkende meststof toegevoegd om het microbiële bodemleven te stimuleren. 

Toepassingsdosis: 1,5 kg/m3 substraat of grond voor aanplanting van bomen en struiken 

3. ACTIE: TerraCottem 

Tot en met 30 juni 2019 geldt volgende actie: bij aankoop van 100 kg TerraCottem ontvangt u 
een emmer van 5 kg TerraCottem Universal gratis! 
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3. Eikenprocessierups 

Sinds enkele jaren worden de rupsen van de eikenprocessierups als een toenemende hinder 
ervaren. Naast het kaalvreten van de eiken zijn ze ook de oorzaak van allergische reacties bij 
kinderen en volwassenen die in aanraking kwamen met de rupsen. 

1.Monitoring van de Eikenprocessierups 

De monitoring van de Eikenprocessierups kan nu met het 
feromoon PHERODIS Thaumetopoea processionea. De Pherodis-
capsule geeft een soortspecifiek feromoon vrij dat de mannetjes 
van deze soort lokt. Door de capsules in de Deltatrap te plaatsen, 
kleven ze vast op de lijmplaat. Hierdoor is het eenvoudig waar te 
nemen of er plaagdruk is en in welke mate. U vervangt de 
capsules best om de 6 weken. Zo kunt u snel de plaag opsporen 
en bestrijden.                        

2.Foray 48B 

Foray 48B is een biologische bestrijding op basis van Bacillus thuringiensis kurstaki. De bestrijding 
wordt gebruikt om gezondheidsproblemen te voorkomen namelijk binnen de bebouwde kom, 
langs aangeduide wandel- en fietswegen en in de onmiddellijke omgeving van publieke 
belangrijke plaatsen zoals scholen, recreatiedomeinen, speeltuinen, sportterreinen, 
begraafplaatsen,… Foray 48B is trouwens het enige wettige bestrijdingsmiddel tegen de 
Eikenprossecierups. Voor deze biologische bestrijding kan een tijdelijke toestemming verleend 
worden. 
 
Hieronder de link voor de aanvraag van afwijking.  
http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod  
/documenten/Aanvraag_P2_Acuut_gevaar_web.docx/at_download/file 

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. 
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