
  

 

 

NIEUWSBRIEF Boomkwekerij november 2019 
 
 

1. Kluitlappen en draadkorven 
 

De verkoop van bomen en struiken is volop aan de gang. Hiervoor heeft u in vele gevallen kluitlappen 

of draadkorven nodig.  

In ons gamma bieden we kluitlappen in Jute en in Acryl + Jute aan. Heel belangrijke opmerking bij de 

Acryl + Jute kluitlappen is dat deze bij opname van vocht niet vervormen of krimpen. 

Draadkorven en kluitlappen hebben in verschillende maten ter beschikking. 

                                                  

2. Bescherming tegen vorst 
 

Planten wordt door afharden bestand gemaakt tegen vorst. Als we een strenge winter krijgen zijn 

extra hulpmiddelen noodzakelijk. 

1. Vliesdoek: Sativa 85 

                                             

Dit thermovlies is een ideaal vliesdoek ter bescherming tegen winterse kou, regen en wind. Het 

vliesdoek bestaat uit UV gestabiliseerd polypropyleen, het is wit en is tevens meerdere jaren 

bruikbaar. 

2.Vliesdoek: Hiemalia 



  

 

Het beschermnet Hiemalia wordt gebruikt in de boomkwekerij om de planten tijdens de koude 

winterdagen te beschermen. Extreme kou, regen en harde windstoten worden eenvoudig doorstaan. 

Het vliesdoek is vervaardigd uit UV gestabiliseerd High density Polyethyleen, het is wit en meerdere 

jaren herbruikbaar. 

 

3. Onkruidbestrijding 
 

Nu reeds kunt u een onkruidbestrijding uitvoeren met Roundup PowerMax zodat uw kwekerij zuiver 

de winter ingaat. 

4. VCT 
 

Op sommige stammen van planten of bomen komt veel korstmos voor. Dit is niet alleen een plaats 

waar insecten hun eitjes afleggen, het kan ook een rol spelen bij de verkoopprijs van de boom. Door 

het toepassen van VCT (=Very Clean Tree) zal het mos verdwijnen en de aantrekkelijkheid van de 

plant of boom verhogen. 

 

5. Vernotex 
 

Vernotex is een parafine olie die de wintereieren zal inkapselen. De eieren worden verstikt en komen 

niet meer uit in het voorjaar. U begint uw seizoen dus zuiver. Vernotex is een winterbehandeling die 

wordt toegepast in december tot half februari. Niet toepassen tijdens een periode van vorst. 

 

6. Felco Power Blade 
 

Felco komt op de markt met een volledig nieuwe elektrische snoeischaar. 

                                                           

De Power Blade vervangt de Felcotronictoestellen. De Felcotronic F 801 wordt vervangen door de 

Power Blade F802, de F 811 door de F812. Deze elektrische Felco snoeischaren F 802, 812 en 822 



  

 

(robustere versie) werken op een herlaadbare batterij met werkingscapaciteit van 6 tot 8 uur. De 

Power Blade wordt via een app verbonden met uw GSM toetsel en aangestuurd. De besturing 

wordt in een rug-/heupzak gedragen en kan zowel op rug, onderrug of heup worden gedragen.  

7. Belangrijke datum 
 

Hou alvast donderdagavond 16 januari 2020 vrij! Dan organiseren we onze studieavond 

boomkwekerij in Wetteren. De uitnodiging en programma volgt!  

 

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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