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TEELTINFO TUINAANLEG MAART 2019 

Aandachtspunten voor het voorjaar: insectenbestrijding, bodemverbetering en vroege bemesting 

 

1. INSECTENBESTRIJDING 
 

VCT Very Clean Tree 

Wat is V.C.T.? 

V.C.T. bevat een unieke combinatie van o.a. organische zuren en etherische oliën.  Het middel is 

gerealiseerd op basis van componenten van natuurlijke oorsprong en bevat geen toxische of 

chemische bestanddelen. 

 

Hoe werkt V.C.T? 
Door middel van de typische combinatie van de werkzame componenten worden de algen en 

korstmossen met V.C.T doorweekt en kunnen geen andere voedingsstoffen meer halen uit de stam 

waarop zij gehuisvest zijn. Het middel zorgt er voor dat algen en korstmossen verdwijnen en zo geen 

kans bieden voor het ontwikkelen van broedplaatsen voor eitjes van parasieten en geen 

overlevingsomgeving vormen voor schadelijke insecten. 

V.C.T. werkt optimaal in combinatie met droog en zonnig weer, in de wintermaanden zolang de 

knoppen niet ontluiken. 

Toepassing van V.C.T. 
V.C.T. wordt voornamelijk gebruikt voor bestrijding van algen en mos aanslag op loofhoutachtige 

gewassen. 

Voor toepassingen op coniferen, taxus, buxus, hulst etc. zijn inmiddels resultaten op basis van 

ervaring ingezameld. 

Dosering: 600ml/10l water 

 

VERNOTEX 

Vorig jaar veranderde de naam Sunspray 7E in Vernotex.  

Vernotex is een olie tegen dop-, schild- en wolluizen, bladluizen, wantsen en wintereieren van 

spintmijt. 

De olie heeft een contactwerking, het vormt namelijk een ondoordringbare film op de planten en het 

verstikt op deze manier zowel wintereieren als pas ontloken larven en insecten. Vernotex kan je best 

gebruiken in de wintermaanden van november tot april en toepassen met een drukspuit voor een 

gelijkmatige verdeling tot afdruipen. 

Dosering: 100ml/10l water 
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2. VROEGE BEMESTING 
 

Fert In Time In Time Impact Perk 4-0-14 + 10%Fe + 1%Mn 

Impact perk is de meest doeltreffende anti-mos meststof op de markt. Hij heeft tevens ook een 

minimum aan temperatuur nodig om te werken. Een bemesting in half februari-maart garandeert 

een goede mosbestrijding en een mooie donkergroene gazon voor 60-100 dagen. In deze tijdspanne 

kunt u verticuteren en tegen eind april kunt u uw klassiek bemestingsschema starten.  

De meststof zorgt voor een dondergroen gazon (door 10% ijzer) zonder deze in de groei te jagen 

door een lage gehalte aan stikstof (4E). 

 

Het ijzer in Impact perk bestaat vooral uit ijzer humaat. Deze ijzervorm werkt tegen het mos 

temperatuursonafhankelijk en heeft de gevaren niet van een ijzersulfaat. Na een behandeling is het 

wel aan te raden de korrel van de paden te verwijderen om tijdelijke ijzerverkleuring te vermijden. 

 

Dosering: 

Voor de anti-mos dosis: 4kg/are 

Groene kleuring zonder mos: 2-3kg/are 
 

BSI GREENSTAR 9-3-20+0.22Fe 

Organische gazonmeststof met langdurige werking en indirecte werking tegen mos. Bevat 

kalkstikstof (kalkcyanide), een hoog kaligehalte en ijzerchelaat. Geeft een diepgroene kleur en 

geleidelijke groei. 

Deze meststof combineert de voordelen van kalkcyanide met deze van een organische meststoffen. 

LANDSCAPER PRO gecoate meststoffen  
 

Full Season 27-5-5 + 2Mgo  (8-9M) 

• Gecontroleerd vrijkomende meststof voor het hele seizoen 

• Gebalanceerde groei en goede wortelontwikkeling 

• Minder kans op onkruid en mos 

• Magnesium voor een mooie graskleur 
 

All Round 24-5-8 +2MgO (4-5M) 

• Minigranulaat voor gelijkmatige verdeling 

• Stimuleert de ontwikkeling van jong gras 

• Magnesium voor een mooie graskleur 
 

New Grass 20-20-8 (3M) 

• De perfecte bemesting bij het leggen van graszoden, bij inzaai of doorzaai 

• Hoge fosfaatgehalte 20 bevordert de wortelgroei 

• Gelijkmatig vrijkomen van stikstof 
 

Voorseizoensactie bij aankoop van de LandscaperPro lijn: 

1 zak 4% 1/2pallet 6%       1 pallet 8% 2 paletten 10 % 
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3. BODEMVERBETERING BIJ AANPLANTINGEN 
 

Zolang de bodem bewerkbaar is, is het de ideale moment om aanplantingen uit te voeren. Hierbij is 

het geen luxe om de planten de ideale start-en groeiomstandigheden te geven. De extreme 

weersomstandigheden sinds 2016 hebben ervoor gezorgd dat de bodem uitgeput en niet meer in 

evenwicht is. De bodem kan dus wat hulp gebruiken. 

DCM Vivimus Universeel  

• Creëert de ideale wortelomgeving voor planten: snelle inworteling, goede weggroei en lager 

uitvalpercentage 

• Verbetert de bodemstructuur 

 

DCM Vivimus is gekend in de markt voor zijn uitmuntende constante kwaliteit aan grondstoffen. Hij 

bevat tevens nuttige bodembacteriën voor een betere opname van meststoffen en een betere 

bodemstructuur 

 

Dosering: 1 - 2 delen mengen met 1 deel uitgegraven grond of 10 L / lopende meter haag  

 
Ecostyle Terra Fertiel 

De bodemverbeteraar op basis van nuttige schimmels, bacteriën en gisten. Het activeert belangrijke 

bodemprocessen zodat omzetting van organische stof en natuurlijke structuurverbetering optimaal 

verlopen. 

 

Terra Fertiel geeft optimale groei, vitaliteit en weerstand aan plantmateriaal. Met Terra fertiel doen 

we een overdosis aan nuttige organismen om de slechte weg te concurreren. Door actief 

bodemleven in de grond te steken zorg je voor een gezondere grond. Een gezonde bodem is de basis 

voor gezonde planten. Waar een nuttige zit kan namelijk geen slechte zitten.  

 

Dosering: 10kg/are (strooigranulaat) 
 

 

4. Wetting agents 
 

Wetting agents zorgen ervoor dat het vochtgehalte in de bodem optimaal blijft. Ze brengen geen 

water toe aan de bodem, maar zorgen ervoor dat het aanwezige water beter benut wordt. Een 

wetting agent kan een grote meerwaarde beteken bij de aanleg nieuwe graszoden voor een betere 

vochtverdeling. In de kijker deze maand: 
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Magnum 357 Calibre 

• Houdt water vast in de wortelzone tot het ideale vochtgehalte van 18-20% bereikt is 
• Voert het overtollige water af 
• Voorkomt Dry Patch  
• Verlucht de bodem       
• Bevordert een betere en sterkere wortelgroei 
• Bevordert een betere plantgezondheid 

Aan te raden in combinatie met In TIME Compass bio active 
(geconcentreerd zeewierextract rijk aan sporenelementen).  

 

5. Kunstgras 
 

FEELDS Kunstgras 

Het perfecte grasveld. De focus ligt bij het aanbieden van een kwalitatief gamma grasmatten. Feelds 

en Luc Pauwels NV werken samen aan dé perfecte grasmat voor iedere toepassing. Belangrijke 

aandachtspunten zijn de aanvoeling van het gras, het gemak in onderhoud, het natuurlijk uitzicht en 

de gemakkelijke plaatsing. Vraag aan uw vertegenwoordiger de handleiding voor de plaatsing. 

Het Luc Pauwels (LP) gepersonaliseerd gamma, dat voor u zorgvuldig werd uitgekozen bestaat uit: 

• LP Thin: poolhoogte 17 mm poolinzetgewicht 600gr/m² 

• LP Deco: poolhoogte 35 mm poolinzetgewicht 890gr/m² 

• LP Spring: poolhoogte 38 mm poolinzetgewicht 2000gr/m² 

• LP Duo: poolhoogte 40mm poolinzetgewicht 1800gr/m² 

• LP Business: poolhoogte 30mm poolinzetgewicht 1200gr/m² 

• LP Relax: poolhoogte 38mm poolinzetgewicht 2000gr/m² 

• LP Long: poolhoogte 40mm poolinzetgewicht 1400gr/m² 
 

Andere soorten en toebehoren voor de aanleg: slagpinnen, lijmband en geotextiel zijn eveneens 

beschikbaar 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:info@luc-pauwels.be

