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NIEUWSBRIEF Boomkwekerij MAART 2019 
 

Daar is de lente! 

1. Nieuwe aanplant 
 

Binnenkort start u met een nieuwe aanplant. Graag zetten we enkele producten in de kijker die een 

verzekering vormen voor uw nieuwe aanplant.  

1.Terra Fertiel 

Planten versterken en ziekten vermijden is essentieel voor IMP. Schimmelziekten in de boomkwekerij 

komen frequent voor. De bestrijding wordt moeilijker omdat er minder middelen voorhanden zijn 

om een bestrijding uit te voeren of omdat de producten minder breed werkend 

zijn. Sommige schimmelziekten zijn zelfs niet te behandelen. Dit is het geval bij 

o.a. Verticillium. Daarom willen we de nadruk leggen op preventie. Een goed 

bewerkte grond met de nodige toevoegingen kan problemen later vermijden. 

Terra Fertiel is een bodemverbeteraar op basis van nuttige schimmels, 

bacteriën, gisten, zeewier geënt op een kleimineraal. Door de inwerking van 

dit product wordt er zowel bodemleven aangereikt, als gezorgd voor een 

betere structuur & vochthuishouding. Het inwerken van Terra Fertiel heeft al 

jaren zijn nut bewezen. Terra Fertiel zal de Verticillium schimmel en andere 

parasiterende schimmels in uw bodem onderdrukken. Toepassingsdosis: 5 à 

10 kg per are naargelang de schimmeldruk in de bodem of 10 kg per 100 

lopende meter in de plantgleuf of plantgat. 

                                                          

2. PT-MIX: 

Fosfaat opslag in de bodem is ook een gekend probleem. Vooral bodems waarop al gedurenden vele 

jaren panten werden op gekweekt bevatten soms hoge concentraties aan fosfor.Dit fenomeen zien 

we vb. in de omgeving van Wetteren. De fosfor in de bodem wordt gebonden aan het 

kleihumuscomplex door een sterke binding. In chemische analyses kan dit gedeelte fosfor worden 

gemeten maar dit betekent nog niet dat dit beschikbaar is voor de plant.  

PT-Mix maakt zowel de organich als mineraal gebonden fosfaten vrij en 

opneembaar voor de plant. U kan dan ook gerus voor een fosfaat arme 

meststof kiezen of zelfs een meststof zonder fosfaat. In het kader van het 

MAP dus een interessant gegeven. 

PT-Mix wordt gedoseerd aan 1 l per are en kan tijdens een 

onkruidbestrijding of alleen toegepast worden. 
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2. Bemesting 
 

Na de winter is de bodem arm aan voeding. De planten hebben nu juist extra voedings nodig om te 

groeien. Hier enkele meststoffen in de kijker. 

1.Agromaster 16-0-5 + 10 CaO + 10 MgO 

Deze Agromaster formule is een minerale meststof speciaal ontwikkeld voor vollegrondtoepassing 

met een werkingsduur van 4-5 maanden. Door de aanwezigheid van Calcium en Magnesium bekomt 

een sterker en vitaler gewas.  
 

Dosering: 500 – 700 kg/ha 

 

2.Osmocote PrePlant  17-8-10 + 2 MGO + sporenelementen 

Bij een nieuwe aanplant kan u rechtstreeks aan de blote wortel Osmocote Preplant 

toedienen. De werkingsduur hiervan is 16-18M wat betekent dat u bij de aanplant 

al voldoende voeding meegeeft voor 2 groeiseizoenen. Door deze technologie 

heeft u een minimale uitspoeling en vervluchtiging van voedingselementen. 

Aangezien de meststof onmiddellijk aan de voet van de plat wordt gedoseerd is er 

ook een efficiënte opname van de voeding. Hierdoor kunt u minder bemesten met 

eenzelfde of zelfs beter resultaat. 

  

Dosering: 700 – 1000 kg/ha           

                                                

3. DCM Xtra-Mix 1  16-3-8 minigran 

Deze organisch minerale meststof heeft een werkingsduur van 120 tot 150 dagen wat uitzonderlijk 

lang is voor een organische meststof en ideaal is voor een groeiseizoen in de boomkwekerij. Dit is 

mogelijk door de 3 verschillende stikstofvormen aanwezig in elke minigran korrel.  

 

Dosering: 800-1000 kg/ha 

 

4. DCM Mix 5   10-4-8 + 3 Mg minigran 

Deze organisch minerale meststof heeft een werkingsduur van 120. Deze meststof is ideaal indien er 

nog wat extra fosfaat moet worden toegevoegd en is vooral bedoeld voor toepassing in 

snelgroeiende boomkwekerijgewassen. 

 

Dosering: 500-1500 kg/ha 

 

5. Nutri-Basis 7-4-6 

Deze universele 100 % organische basismeststof kan zowel bij de aanplant als gedurende het hele 

groeiseizoen worden toegepast. Dit product kan u bekijken als een stalmestvervanging en zal het 

organische stofgehalte verhogen in de bodem!  

 

Dosering: 1000 kg/ha 
 

Voor de Agromaster- en de DCM-meststoffen hebben we meststofstrooiers die wij ter beschikking 

stellen zodat u deze meststof optimaal kunt doseren! 
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3. Valdor Expert 
 

Valdor Expert is een selectieve onkruidbestrijder die u kunt toepassen tussen 

sierbomen en sierstruiken. Het bestrijdingsmiddel kan nog toegepast worden tot 

eind mei tussen het gewas. De aanbevolen gebruiksdosis is 330 g/ha. Kies een droge 

en windstille dag uit voor de toepassing. Het resultaat is na 2 tot 6 weken zichtbaar 

en houdt de bodem gedurende 3 tot 4 maanden onkruidvrij. 

                                                 

4. Bestrijding Taxuskever 
 

Er treden meer en meer problemen op met de taxuskever. PCS heeft vorig jaar daarom een 

monitoring uitgevoerd bij verschillende boomkwekers. Aangezien de chemische bestrijding van 

taxuskever tot het verleden behoord, zijn we aangewezen op biologische middelen. 

                                                     

1.BIO1020 

 In de containerteelt is Bio1020 een efficiënt bestrijdingsmiddel. Bio1020 wordt dan door uw 

potgrondleverancier onmiddellijk in de potgrond doorgemengd. Zo zal u gaat preventief de 

taxuskever bestrijden.  

2.Aaltjes  

Indien u larven van taxuskevers waarneemt in een 

bestaande partij kunt u parasiterende aaltjes toepassen. 

Deze toepassing kan zowel in potgrond als in vollegrond. 

Van Koppert hebben we Larvanem en Entonem in ons 

assortiment. Voor de toepassing van aaltjes neemt u best 

contact op met uw vertegenwoordiger.               

 

 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:                                                        

Jeroen Cauberghs  0472 422 133 jeroen.cauberghs@luc-pauwels.be 

Peter Roggeman 0497 588 411 peter.roggeman@luc-pauwels.be 

Patricia Cnockaert 0472 560 350 patricia.cnockaert@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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