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NIEUWSBRIEF Openbaar groen april 2020 
 

Daar is de lente!  

Na een hele natte winter is het noodzakelijk om de uitgespoelde bodem degelijk voor te 

bereiden. Bemesting is hier in de eerste plaats aan de orde want de overvloedige regen 

heeft de voedingselementen volledig uitgespoeld. 

Gazons en graszones worden volop voorbereid en aangelegd. In onze nieuwsbrief stellen 

we u enkele interessante producten voor! 
 

1. Bemesting  

1.1.  DCM 

DCM biedt een volledig gamma aan organisch minerale meststoffen die ideaal zijn als 
voorjaarsbemesting.  

Voor gras raden we DCM Start 18-3-3 + 2 MgO aan bij een nieuwe aanleg en DCM gazon 8-6-7 + 
3 MgO of DCM Vital-Green 14-4-8 + 3 MgO als voorjaarbemesting op een bestaand grasveld. 

Voor borders gebruikt u in het voorjaar bij voorkeur DCM Mix 3 minigran 9-3-6 + 3 MgO. 

Voor de nieuwe aanplant bieden de DCM Ferti-long tabletten 14-6-6 + 9Mg een meerwaarde. De 
voeding wordt langzaam vrijgegeven gedurende 12-14 maanden. Het eerste jaar heeft de nieuwe 
aanplant een reserve aan voeding wat een goede inworteling bevorderd. 

DCM ACTIE tot en met 15/4/2020 
Bij aankoop van DCM Mix 3 minigran, DCM Gazon, DCM Gazon Pur, DCM Vital-Green en DCM 
Vivisol: 12 + 1 zak GRATIS of bij aankoop van een volledige pallet 3 zakken GRATIS! 

 

1.2.  Proturf 
 

Minerale traagwerkende meststoffen hebben als voordeel dat deze over 

een langere termijn gelijkmatig vrijkomen. De vrijgekomen meststoffen 

kunnen zo optimaal worden opgenomen en de uitspoeling wordt tot een 

minimum beperkt.  

Het Proturf gamma werd speciaal voor jullie ontwikkeld en is beschikbaar 

in verschillende formules. ProTurf bevat Polyhalite, een uniek natuurlijk 

4-in-1 mineraal dat kalium, calcium, magnesium en zwavel bevat.   

Vraag hiernaar bij uw vertegenwoordiger! 
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2. Barenbrug 

2.1. Bar Power RPR 

Bar Power RPR bestaat uit een zelfherstellend Engels raaigras dat uitlopers vormt. Door deze 
uitlopers is Bar Power RPR vele malen sterker dan andere soorten Engels raaigras. Het resultaat 
is een zelfherstellend Engels raaigras dat prima bestand is tegen betreding maar toch een mooie 
fijn ogend gras verzekerd. Bar Power RPR heeft ook een heel goede hitte- en droogtetolerantie 
wat in onderstaande tabel wordt geïllustreerd.  

                    

 

Bar Power RPR is nu ook beschikbaar met Yellow 
Jacket wetting agent technologie. Hierbij wordt het 
graszaad gecoat met een wetting agent die ervoor 
zorgt dat water aanvankelijk rond het graszaad blijft, 
wat een snellere kieming verzekerd. Nadien blijft dit 
product nog weken lang in de bovenste grondlaag en 
zal daar water vasthouden zodat er water beschikbaar 
blijft in de onmiddellijke omgeving van de jonge 
wortels van het gras. 
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2.2.  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. In verschillende steden en gemeentes wordt dit graszaad met grote 

tevredenheid toegepast. 

 

3. Pauwels Boomgaard- en grasdalmengsel 

Het nieuwe broertje sinds 2019 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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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 

       Thomas Vandelannoote 0497 588 406  thomas.vandelannoote@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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