
  

 

 

NIEUWSBRIEF Tuinaanleg  
 
April en mei waren samen nog nooit zo droog sinds 1833. De langverwachte regen heeft voor wat 
verlichting voor de tuin gezorgd. Door deze regen is eindelijk een deel van het droogliggend graszaad 
en bloemenzaad alsnog gaan kiemen. In deze nieuwsbrief bespreken we het gebruik van aaltjes, 

wetting agents en bemesting. Veel leesplezier. 
 

1. Bodeminsecten bestrijden 
 

Engerlingen van verschillende kevers vertoeven tot 3 jaar in de bodem en kunnen niet alleen schade 

aanrichten aan gazons maar ook aan sierplanten. Dank zij de regen van de laatste dagen is de bodem 

nu vochtig genoeg om Nematoden (Aaltjes) in te zetten. 

 

Behandelen met nuttige aaltjes/nematoden! 

Vocht Vocht Vocht!! 
Onthoud dat aaltjes moeten kunnen bewegen in de bodem en dus dat ze 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. 

 
 
!! Gebruik elke verpakking volledig. Nooit bvb halveren om 250m² bij een andere klant te 
behandelen. 
 

2. Wetting agents: optimaal benutten van water  
 

Uit jarenlange proeven blijken de wetting agents van ICL en Indigrow het beste te scoren.  



  

 

H2Pro Trismart is een wetting agent die speciaal ontworpen is voor kwalitatief hoogwaardige 

grasoppervlakken. De unieke triple-active formulering zorgt voor grote controle over het 

vochtmanagement welke op droogte gevoelige gronden zijn nut heeft bewezen.  

Dosis: maandelijks 100ml/are 

H2Pro Conserve Granule voor zij die niet graag spuiten, is deze gekorrelde wetting agent de oplossing. 

Deze korrel heeft een uitstekende spreiding en penetratie en is effectief door de gehele wortelzone en 

niet alleen in de toplaag 

Dosis: tweemaandelijks 2kg/are  

 

Magnum Calibre 357 is een nieuw type van bevochtigingsmiddel dat de technologie van het 

binnendringen van het water in hydrofobe bodems combineert met die van de polymerentechnologie 

die voor het behoud van water bij de wortels zorgt. 

Dosis: maandelijks 150ml/are 

3. Bemesting  gazon en siertuin 
 

Als we aan bemesting denken, denken we vooral aan gazonbemesting. Sierplanten: vaste planten, sierheesters 

en hagen worden in de meeste gevallen vergeten. Ook zij hebben af en toe wat extra voeding nodig om zich te 

kunnen weren tegen aantastingen en gebrekziektes zoals bv. chlorose. 

 

 
 

Gazonbemesting: Dosis per 100m² 

Organisch: 

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

- 6 à 8 kg DCM Mix 5 10-4-8 + 3MgO 

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

Mineraal:  

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

- 2 kg Landscaper pro Universtar Balance 15-05-16 

 
Bemesting Siertuin: Dosis per 100m² 

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

- DCM Rhodo, Hortensia en Azalea 5-6-8 + 3MgO: 5 kg 

- Ecostyle Myco-Siertuin 7-3-6: 10 kg, verbetert het bodemleven 

- Ecostyle Myco-Rodo 7-3-4: 10 kg, voor optimale voedings- en vochtopname 

 
 

Denk bij aanleg met graszoden aan voldoende watervasthoudend vermogen (Terracottem Turf of 

Ecostyle Bentoniet) en aangepaste bemesting (New Grass) 

 

 

 



  

 

 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren. 

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. 

 

 

LUC PAUWELS NV   -  Paul Christiaenstraat 2 , 9960 Assenede - T: 09/344 89 60 - F: 09/344 40 55 - E: info@luc-pauwels.be 

Depot Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 
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