
NIEUWSBRIEF Tuinaanleg september 2020 

1. Gazon

Na een droge lente hebben wij een verkwikkende maand juli gekregen met normale temperaturen 
en regelmatig wat neerslag. Planten en gazon hebben goed kunnen herstellen.  Augustus 
daarintegen was terug zeer droog met zelfs 8 dagen boven de 30°C.

Onze gazons hebben deze zomer goed afgezien. Een herstel-recoveryplan is daarom zeer 
aangewezen!

Bemesting:

Wij kunnen het belang van een najaarsbemesting niet voldoende benadrukken! Een sterk gazon dat 
de winter ingaat, komt er ook beter uit. Zowel qua ziekte als dichtheid. Als een gazon dicht is, heeft 
mos ook minder of geen plaats! Dus heb je een werking tegen mos.

Op tijd starten met een najaarsbemesting is ook zeer belangrijk: omdat de grasgroei afneemt, neemt 
het herstelvermogen ook af. Vergelijk het met fruit in een frigo; het gaat er niet beter uitkomen dan 
het in de frigo gegaan is. Dit is ook zo met een gazon. Het komt niet beter de winter uit dan het de 
winter ingaat. Reden temeer om het goed de winter te laten ingaan!

Najaarsbemesting legt de nadruk op meer kalium dan stikstof. Sterkere cellen zijn belangrijker dan 
veel groei!

Najaarbemestingsschema’s:
2 strooibeurten:
Augustus-september:
3kg/are In Time Sportgreen 15-5-15 (+2+18)+0,8 Fe of 5-7kg/are DCM AUTUMN 8-4-15+3MgO+Fe
Herhaal in November

1 strooibeurt:
Augustus- September:
4,5-5kg/are Landscaper pro Pre Winter 14-5-21+2MgO

Corrigeren in het najaar of de winter
Corrigeren is zeer moeilijk omdat het groeiseizoen stilvalt of gevallen is. Je mag wel een groeikleuring 
en moswerking verwachten. Maar een echt vol gazon maken is moeilijk.

4kg/are IN TIME impact perk 4-0-14+10 Fe+1%Mn heeft de beste anti-mos werking van alle 
meststoffen op de markt. Deze kan je heel het jaar door gebruiken tegen mos in gazon. Ze geeft ook 
een diepgroene graskleur aan het gazon.

Met vloeibare voeding kan je je gazon ook groen sproeien. Behalve het mooiere uitzicht zal het ook 
een versterkende werking geven tegen ziekten.
OPGELET: gebruik geen vloeibare voeding als er binnen de 24h vorst is. Dan gaat er vorstschade zijn!



Gebruik 500ml/are In Time Nitro super iron of 500ml/are ICL VITALNOVA Stressbuster

Doorzaai/renovatie
In de landbouw en op sportvelden wordt er in het najaar zeer veel doorgezaaid. Reden hiervoor is 
dat in normale jaren er voldoende vocht en temperatuur is in de maanden september en oktober om 
het gras goed te laten kiemen en groeien.

Bij doorzaai in het najaar ga je hetzelfde tewerk als doorzaai in het voorjaar. Verticuteer, maak de 
grond wat los en zaai door. Werken met een topdresser DCM VIVIMUS GAZON geeft altijd een 
meerwaarde. Dit product zorgt dat de grond beter vast gehouden wordt en het kiemproces 
verbeterd en zelf versneld wordt. Zorg nadien voor contact met de bodem door te rollen.

Keuze in doorzaaimengsels:
Meer dan 30% schade/doorzaai:
Kies voor een “origineel” mengsel dat alle componenten bevat (Engels raaigras, roodzwenk en 
veldbeemd)
Barenbrug Pauwels Recreatie
ICL Speeltapijt
Advanta Presto

Minder dan 30% schade/doorzaai:
Kies een doorzaaimengsel: (meer Engels raaigras voor snelle kieming)
Barenbrug Pauwels Doorzaai
Advanta Renova

Doorzaai bij lagere bodemtemperaturen: (gazontype Westerwolds raaigras 4e generatie)
Barenbrug Pauwels Doorzaai
Barenbrug SOS

Gazonziekten
Chemische bestrijding van gazonziekten is de laatste jaren veel veranderd door wegvallen van 
producten.

In het najaar kan je  eigenlijk alleen van Exteris stressguard een goede werking verwachten. Indien er 
ziekte aanwezig is, is het de boodschap zo snel als mogelijk te behandelen.

Graag maken we je er attent op dat een gezond gazon geen fungicide-behandeling nodig heeft. Denk 
dus aan een najaarsmeststof en eventueel vloeibare voeding ter ondersteuning. Zie vorig hoofdstuk.

Bodeminsecten:
Echte bestrijding is hier zeer moeilijk. De boodschap is vooral je gazon sterk en gezond houden zodat 
het de druk van bodeminsecten aankan! Dit begint met een goede NAJAARSMESTSTOF!

Als bodemtemperaturen boven de 8°C stijgen, kan je een behandeling uitvoeren met nuttige aaltjes!

Onthoud dat aaltjes moeten kunnen bewegen in de bodem dus dat ze vocht nodig hebben om dat 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 dien je te bestellen per verpakking van 100-500 of 1000m2. Overdosering mag en heeft nog 
nooit schade tot gevolg.

Aaltjes zitten nooit gelijkmatig in een verpakking. Maak daarom een moederoplossing en vertrek 
hiervan bij elke nieuwe sproeier/gieter. Gebruik dus altijd de volledige verpakking en splits deze niet 
op.

Het grote voordeel van aaltjes is de gezondheid voor jezelf ,je klanten en hun dieren. Dit was met 
klassieke chemische middelen anders. Betreding van het gazon mag dus al tijdens de behandeling.

2. Veldbloemen

Veldbloemen winnen de laatste jaren sterk aan interesse, en terecht! Ze geven kleur aan het 
landschap en versterken de biodiversiteit.

Er zijn 2 soorten veldbloemen: één- en meerjarige veldbloemen

Eénjarige veldbloemen kiemen en geven hetzelfde jaar bloemen. Deze bevriezen en kiemenen 
volgend jaar door het uitgezaaide zaad.
Meerjarige veldbloemen kiemen, overwinteren en geven het jaar nadien bloemen.

Als je in het najaar veldbloemen wenst te zaaien, kies je dus best altijd voor meerjarige veldbloemen.

Start onkruidvrij! En zaai oppervlakkig. Toevoeging van een bodemactivator (5kg/are Terra Fertiel of
DCM VIVOSOL ) heeft een meerwaarde!





3. Ziekten en plagen in Buxus

De buxusmotrups
De rupsen van de buxusmot zijn terug waarneembaar.  Men kan deze biologisch of chemisch
bestrijden. Je herkent ze aan hun zwarte kop en vuil gele kleur. Oudere rupsen zijn felgroen met een 
patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen.
Bestrijding:

•  Biologisch bestrijden met  Florbac (Bascillus) of Tracer/Conserve pro (Spinosad)
•  Chemisch bestrijden met: Okapi, Karate Zeon, Decis, Steward,……….

Alle bestrijdingsmiddelen zijn contactmiddelen dus de VOLLEDIGE plant RAKEN is de boodschap! 
Insecticiden mogen gemengd worden met fungiciden en/of bladvoeding.

Buxusziekten
Na de droge periode in augustus hebben we te maken gehad met lokale onweersbuien en regen,
hierdoor blijven de buxusplanten langer nat en kunnen de schimmels Vollutella en Calonectria zich 
vlot ontwikkelen.
Bespuiten met Eminent + Topsin M 70WG.

Spint
Naast de alom bekende schimmelaantastingen en de rupsen van Buxus heeft de
Buxus ook last van Spint: kleine witte strepen of stippen op het blad. Dit komt door de zuigschade 
van dit kleine insect. Op zich verdraagt buxus deze aantasting goed maar het vermindert naast de 
sierwaarde ook de groei.
Gezien de warme zomer met weinig regen, heeft deze spint zijn gang mogen  gaan.
Behandel nu in de nazomer met Floramite of Kanemite of Vertimec of Envidor of Nissuron…..en in de 
winter met Vernotex.

4. Acties

Larvanem:
In de maand september 10%korting op  Larvanem 100m² en 1000m².



 

Advanta graszaad:

DCM:
Najaarsactie DCM Autumn 12+1gratis

5. Green 2020 wordt verplaatst naar 2022
De groenbeurs Green die normaal doorging op 27, 28 & 29 september 2020, wordt verplaatst naar 
25, 26 en 27 september 2022.  Wij zien je graag op onze stand in 2022!

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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