
 

 

 

Het najaar: tijd voor zaaien van gazons, nieuwe aanplant en 

laatste bemesting! 

1. Inzaaien nieuw gras 

Het najaar is de ideale periode om gras in te zaaien. In de teeltinfo van april bespraken we 

enkel geschikte grassamenstellingen in te zetten in het openbaar groen zoals Mow Saver van 

Barenbrug. Dit gazontype vraagt minder maaibuurten en dus aanzienlijk minder maaiafval. 

Dit impliceert dat er ook minder groenafval wordt gecreëerd. Speciaal voor het openbaar 

groen kan de toepassing van de Mow Saver een meerwaarde betekenen. Het laagblijvend 

gras van dit vernieuwde mengsel zal 35 % minder maaiwerk vragen maar Mow Saver bindt 

niet in in zijn snelle vestiging. 

 

 

Barenbrug heeft nu ook graszaad Yellow Jacket Water Managment dat 
gecoat werd met een zaadcoating welke vocht aantrekt en ook 
vasthoudt. Het zaad ontkiemt beter dan ongecoate zaden. Tijdens een 
droge periode na de ontkieming zullen deze zaden ook beter 
standhouden.  



 

 

Even ter herinnering: 

Barroadside 250 van Barenbrug voldoet 100 % aan SB 250-norm. Hier  de eigenschappen op 

een rijtje: 

• Sterke zodenvormer wat zorgt voor een sterke ondergrond 

• Op alle bodemtypes bruikbaar 

• Droogte tolerant 

• Laag in onderhoud 

Bermen 250 van Advanta kan ook ingezet worden bij extensieve onderhoudsregimes van 

bermen en taluds en voldoet ook aan de SB 250-norm. Ook hier wordt een stevige zode 

gevormd om erosie te voorkomen. 

2. Najaarsbemesting 

 

Een najaarsbemesting zal het gewas afharden en zo de plant beter bestand maken tegen de 

winter. De laatste jaren kennen we geen strenge winters meer maar dit betekent niet dat 

het dit jaar niet het geval zal zijn. Planten hebben op het einde van hun groeiseizoen minder 

stikstof nodig en een hogere hoeveelheid aan kalium. Stikstof speelt vooral een rol bij de 

lengtegroei terwijl kalium de plant stevigheid geeft en vb. bij grassen het uitstoelen van het 

gras bevorderd. In het geval van gras is dit erg nuttig. Het gras zal minder in de lengte 

groeien maar beter in de breedte. Dit geeft een stevigere grasmat en de kans op onkruiden 

en mosvorming verminderd hierdoor. In het geval van planten zullen zich geen nieuwe 

twijgen en bladeren meer vormen. Nieuwe twijgen zijn veel vorstgevoeliger en de schade 

nadien dus ook groter. De verhouding aan stikstof in een najaarsbemesting ligt lager dan 

deze van kalium. 

                                                         

Najaarsmeststoffen voor gras in de kijker: 

 Proturf 12-5-20 + 2 CaO + 2 is een meststof met een werkingsduur van 2 tot 3 maanden 

en is geschikt voor het onderhoud van recreatie- en sportvelden. Proturf komt zelfs bij 

lage temperaturen vrij. Deze meststof bevat ook reeds een aandeel aan kalk en 

Magnesium. De kalk zal echter geen pH verhoging veroorzaken. 

 

 Sierrablen Plus Stress control 15-05-33 + 2 MgO is een gecoate meststof met een 

werkingsduur van 4 tot 5 maanden. 

 

 DCM Autumn 8-4-15 + 3 MgO + 3 Fe is een organische meststof. Hiervan is de 

werkingsduur 100 dagen en ideaal voor een najaarsonderhoud van uw gazon. 

 

 BSI Greenstar 9-3-20 + 0,22 Fe is een meststof die vooral grasvelden kan ingezet 

worden en een 4 maanden lange diepgroene kleur van het gazon garandeert en tevens 

een indirecte werking tegen mos. 

 



 

 

 

Najaarsmeststoffen voor planten in de kijker: 

 DCM Mix 6  6-3-18 + 3 MgO is een organische meststof met hoge kalium voor de 

perfecte afharding van planten. 

 

 In Time KA 0-0-48 is een minerale meststof die zowel op gazon als in borders kan 

gebruikt worden bij ernstig kaliumgebrek of om af te harden of op zandbodems. 

 

3. Nieuwe aanplant van bomen en struiken 

De nieuwe aanplant van bomen en struiken gebeurt best in het najaar op het moment dat 
de planten in rust zijn. De maand september is meestal nog wat vroeg maar vanaf oktober 
kunt u aan de slag. Heel belangrijk bij de aankoop is om ook een kritische blik te werpen op 
het wortelgestel van de plant. De wortels moeten goed ontwikkeld zijn om achteraf een 
goede kans te maken om perfect te groeien. 

De laatste jaren zijn de zomers erg droog geweest. Daarom is het belangrijk om hier bij de 
aanplant rekening mee te houden. De investering betaalt zich sowieso terug.  

Gebruik voor de bodemverbetering Terra-Fertiel van Ecostyle 
of Vivisol van DCM om zowel organische materiaal aan te reiken 
als bodemleven. Vivisol bevat Bacillus soorten welke ervoor zorgen 
dat het aanwezige bodemfosfaat wordt vrijgesteld. Terra Fertiel 
van Ecostyle bevat bacteriën, gisten, schimmels, zeewier en kalk 
geënt op een kleimineraal en dient als bodemactivator.              

                                                

In het zelfde plantgat wordt ook nog Terracottem Arbor of 
Terracottem Universeel gemengd, wat vooral bij droge periodes 
zijn dienst zal bewijzen. Uw boom of struik zal veel minder afzien 
van de droogte aangezien er een extra reserve van water in de 
bodem werd opgeslaan. 

                                     

Voor de bemesting kunt u best een langdurig werkende meststof 
gebruiken zodat uw boom of plant rechtstreeks aan de wortels voeding ter 
beschikking stelt en dit over een lange periode. 
 

  Indien u een organische oplossing zoekt zijn DCM Ferti Long 
plantbriketten 14-6-6 + 9 MgO hiervoor geschikt. De werkingsduur is 
1 jaar. 
 

 Landscaper Pro Flora tablet 15-9-9 + 3 MgO geven zelfs een 
gecontroleerde vrijgave over een periode van 12 tot 14 maanden. 



 

 

 

 Osmocote PrePlant 17-8-10 + 2 MgO kan ook rechtstreeks in het 
plantgat worden gedaan en verzekerd een gecontroleerde vrijgave 
over een periode van 16-18 maanden. 

 

 

4. Afdekmaterialen 

 
Om onkruid te vermijden kunt u gebruikmaken van afdekmaterialen. Het is 
belangrijk dat deze dik genoeg en homogeen worden gelegd zodat de bodem 
tussen de planten volledig wordt bedekt en er geen licht meer aan de bodem 
komt. Afdekken van de bodem kan met verschillende soorten schors, lava en 
vrij nieuw in het gamma DCM Castanea Coverchips. Het afdekken van de bodem 
is niet enkel nuttig om onkruid te weren en zo wieden achteraf te vermijden, 
het geeft ook visueel een mooi beeld.       

 

 

 

                         

                  

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 
Thomas Vandelannoote 0497 488 406   thomas.vandelannoote@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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