
  

 

 

NIEUWSBRIEF Tuinaanleg  
 

Na een aarzelende start is het seizoen op gang gekomen. Graag helpen wij jullie met wat 

aandachtspunten om vlot naar de zomer toe te werken! Leveringen en afhalingen blijven 

doorgaan zowel in Assenede als in Turnhout. 
 

1. Bodeminsecten 
 

Al het hele voorjaar lang plagen de bodeminsecten (engerlingen) onze gazons. Doordat er geen 

chemische bestrijdingsmiddelen meer wettelijk toegelaten zijn, zijn bodeminsecten een moeilijk 

beheersbaar probleem. Zelfs grasprofessionals zoals graszodenkwekers, sport- golfterreinen kennen 

meer en meer problemen. Door de strenge wetgeving moeten we de verschillende soorten 

engerlingen op een andere manier aanpakken. 

 

Bodemtemperaturen onder de 8°C 

Echte bestrijding is hier zeer moeilijk. Je moet vooral je gazon sterk en gezond houden zodat het de 

druk van bodeminsecten aankan! Dit gebeurt door een goed beheer en een correcte bemesting van 

het gazon het hele jaar door.  

 

Bij zware druk van engerlingen en lage bodemtemperaturen kan men gebruik maken van meststoffen 

met een afwerende werking zoals: 

7kg/are BSI GREENSTAR 9-3-20 + 0.22 Fe (bevat kalkcyanamide) 

3kg/are BSI Larvex met 5% organisch gebonden stikstof  

(bevat look- en sojaextracten) 

 

Deze meststoffen kunnen het hele seizoen gebruikt worden. 

 

Bodemtemperaturen boven de 8°C 

Behandelen met nuttige aaltjes/nematoden! 

 

VOCHT VOCHT VOCHT! 
 

Onthoud dat aaltjes moeten kunnen bewegen in de bodem en dat ze dus vocht nodig hebben om dit 

te doen. De resultaten verbeteren zeer sterk als je eerst het gazon nat zet (min 10mm), behandelt en 

nadien terug inregent (min 10-20mm). Hoe langer je de grasmat vochtig kunt houden (probeer 1 

maand) hoe beter de werking. 

Aaltjes zijn verpakt per 100 - 500 of 1000m2. Overdosering mag en geeft geen 
schade . 

Aaltjes zitten nooit gelijkmatig verdeeld in een verpakking. Maak daarom eerst 
een moederoplossing met water op kamertemperatuur en vertrek hiervan bij elke 
nieuwe sproeier/gieter of nematoden sprayer zoals bvb de Aquanemix van 
Birchmeier of de Nemasprayer van Ecostyle            

Figuur  Aquanemix 

Larvex 



  

 

                                                                         
 
Het grote voordeel van aaltjes is de gezondheid voor u, uw klanten en hun dieren. Dit 
was met klassieke chemische middelen anders. Betreding van het gazon mag dus al 
tijdens de behandeling. 
Er zijn soms meerdere behandelingen nodig. Vergeet niet dat de engerling, van bvb de 
meikever, 3 jaar in de bodem aanwezig is en dat er elk jaar opnieuw eieren in de bodem 
worden gelegd in de maand mei.  
!! Gebruik elke verpakking volledig. Nooit bvb halveren om 250m² bij een andere klant 
te behandelen. 
 

2. Aandacht voor diverse ziekten en plagen 
 

Witziekte/roest 

Eens de groei op gang gekomen is, moet je elk voorjaar opletten voor witziekten en roesten (denk  aan 

rozen, Prunus soorten, fruit,…) behandelen met Eminent of Ortiva top zijn hier een standaard. 

Toevoeging van bladvoeding (80ml/10l DCM Olega Complex) is zeker  een meerwaarde. Indien je een 

lange nawerking tegen deze ziekten wilt, kan je nog LUNA Privilege of Flint toevoegen. 

Gebruik bladvoeding in de late namiddag en niet in de volle zon! 

 

Luizen en Spint 

Takluizen en spint zijn nu volop actief in de coniferen, sierheesters, fruit….. Indien nodig kan je een 

behandeling uitvoeren: 

Takluizen worden best met Teppeki of Sivanto prime bestreden. Gebruik voldoende water om ze te 

raken. 

Komen er spintmijten voor, kan je een spintmiddel gebruiken zoals Milbeknock, Vertimec, Scelta,… 

 

 
Spint op Buxus 

Indien er al bruinverkleuring aanwezig is, kan je een fungicide aan bovenstaande middelen toevoegen 

zoals Switch of Ortiva Top 

 

Buxus 

Denk aan de buxusmot! (zie infoflash) Hang nu je Buxusval met Cydalima feromonen. 

In principe hebben we vochtig en warm weer nodig voor een uitbraak van buxusschimmel. Het was  

redelijk droog maar we kregen de laatste dagen gelukkig wat regen. Een preventieve behandeling 

wordt aangeraden, zeker als er in het verleden veel schimmeldruk was. 

Mogelijkheden zijn: Switch + Topsin M of Eminent + Topsin M of Ortiva top + Topsin M. 

Voeg bij elke bespuiting bladvoeding toe(80ml/10l DCM Olega Complex). 

 

Nemasprayer 

Bonenspintmijt op Klimop 



  

 

 

Tip 1. Spuit bij droogte nooit water op de Buxus, noch met de sproeilans, noch met de automatische 

beregening. Altijd onder de plant water geven. Dit kan bvb. met onze druppelbevloeiingsdarmen. 

Zo voorkom je schimmelaantastingen.  

Tip 2. Wissel regelmatig van producten of combinaties om resistentie te vermijden. 

 

Verzwakte planten 

Niet alleen gazons vragen de nodige aandacht qua bemesting.  

Sierheesters, vaste planten, groenblijvers…… hebben hier ook nood aan. Wij raden volgende 

meststoffen aan: 

- Landscaper Pro Flora 15-9-11 + 3Mgo: 3,5kg/100m² werking van 5/6 maanden 

- DCM Mix 2 7-6-12 + 4MgO: 8 à 10 kg/100m² werking van 100 dagen 

- Ecostyle Myco-Siertuin 7-3-6: 10 kg/100m² verbetert het bodemleven 

 

3. Bemesting voor gazons 
 

Gazons mogen nu volop bemest worden. Dosis per 100m² 

Organisch: 

- 6 kg DCM Vital green 14-4-8 + 3MgO + 0,05% Fe (EDTA) 

- 10 kg DCM Mix 3 9-3-6 + 3MgO 

- 10 kg Myco gazon 8-3-6 + schimmels en bacteriën 

Mineraal:  

- 3-4 kg In Time Sportgreen 15-9-15 + 2MgO + 0,8Fe 

- 5 kg Landscaper pro All Round 24-5-8 + 2MgO 

- 2,5-3,5kg Spring & Summer 28-5-10+2MgO  
 

Denk bij aanleg met graszoden of bij een nieuwe inzaai, aan voldoende watervasthoudend vermogen 

(Terracottem Turf of Ecostyle Bentoniet) 

 

 

 

Voor extra beworteling bij zowel graszoden als planten kan je de combinatie 

100ml Magnum Calibre  357 (wetting agent) met 100ml Compass bio 

Active aangieten/sproeien. 

Compass bio active is een suspensie van hoog geconcentreerde 
zeewierextracten Ascophyllum nodosum. Onder vloeibare vorm werkend 
als stimulans voor de plant en verbeteraar van het biologisch bodemleven 
en de wortelgroei. 
 

 

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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