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Hier is hij dan: onze eerste editie van Tuinweetjes! 
De lente kondigt een frisse start aan, en dat is ook 
bij ons het geval. 

De meeste klanten kennen Hermie als een rasecht 
moestuinbedrijf maar op onze webshop
Hermie.com vind je sinds kort niet enkel plant-
jes, zaden & tuinmateriaal maar ook decoratie & 
huishoudelijke producten. 

Tuinweetjes zal 4x per jaar verschijnen zodat we je 
elk seizoen van onze tips & tricks kunnen 
voorzien. 

In deze editie geven we antwoord op een prangen-
de tomatenvraag, rekenen we af met de buxusmot 
en voorzien we je van een stappenplan voor een 
mooi gazon. 

In dit magazine vind je telkens een beperkte 
selectie aan artikelen maar online kan je in onze 
rubriek Tuinadvies nog veel meer informatie & 
artikelen lezen. 

Neem er dus zeker eens een kijkje.

Veel leesplezier & tot in de zomer! 

Pagina 3 : De lekkerste tomaten kweek je zelf
Pagina 4-5 : Een gezond en onkruidvrij gazon
Pagina 6-7 : Teistert de buxusmot ook jouw tuin ?
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DE LEKKERSTE TOMATEN KWEEK JE ZELF

ECOLOGISCH EN
VOORGEDOSEERD

Tip van Marcel:
Bemest de planten met 

een speciale meststof voor 
vruchtgroenten. Deze bevat 
extra kalium dat zorgt voor 
grote, sappige vruchten & 

een sterkere plant. 

VLOEIBAAR & 
BIOLOGISCH, 
MET HUMIFIRST

MAKKELIJK IN GEBRUIK & 
MILIEUVRIENDELIJK

GESCHIKT VOOR DE 
SERRE & PLANTENBAK

Cuprex garden 200gr*   €17,40

Tomaten en
kruiden meststof
1L   €7,65

Wateroplosbare meststof
5 x 52gr   €8,95

BIO

*Gebruik biociden veilig”. “Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en 
de productinformatie

Zelfgekweekte tomaten smaken zoveel beter, zijn 
makkelijk te kweken en geven een mooie opbrengst. 
Niet te verwonderen dat deze groente één van de 
populairste is onder de moestuiniers. Helaas liggen er 
wel enkele ziektes en plagen op de loer, zoals neusrot 
en de tomatenziekte. In dit artikel geven we je dan ook 
graag een antwoord op één van de meest gestelde 
vragen:

Hoe vermijd ik de tomatenplaag? 

Phytophthora, ook wel de tomaten- of aardappelplaag 
genoemd, is een besmettelijke schimmelziekte die zich 
vooral bij warm en vochtig weer ontwikkelt. Eenmaal 
deze jouw moestuin te pakken heeft, zal deze zeer 
snel jouw gewassen verwoesten. Je kan wel enkele 
maatregelen nemen om de kans op Phytopthora te 
verkleinen:

• Kies voor geënte tomatenrassen. Deze soorten 
bestaan uit een wilde onderstam, met grote groeikracht 
en ziekteresistentie, waarop een tomatenplant wordt 
bevestigd. Uit deze combinatie komt een supersterke 
tomatenplant met een hogere ziekteresistentie voort. 
Opgelet: geen enkel tomatenras is 100% resistent tegen 
de tomatenplaag maar de geënte varianten hebben 
wel een veel hogere ziektetolerantie dan de reguliere 
soorten. Hierdoor zijn deze planten iets duurder maar je 
haalt er zeker jouw voordeel uit.

• Verlucht de serre voldoende (kies voor een 
automatische raamopener en hordeur) zodat er geen 
broeihaard voor schimmels kan ontstaan.

• Gebruik preventief een antischimmelmiddel zoals 
Cuprex garden. Dit product werkt contactmatig, en zal 
de kieming van schimmels vermijden.

• Plaats de tomatenplanten zo ver mogelijk van 
de aardappelplanten zodat ze elkaar niet kunnen 
aansteken.

Onze aanraders: hoogaromatisch nectartomaatje, black 
cherry, coeur de boeuf geënt
Uitgebreid tomatenassortiment online beschikbaar 

Wil jij graag meer weten over het verschil tussen hybride 
en zaadvaste tomatenrassen? Neem dan een kijkje in 
onze rubriek Tuinadvies op Hermie.com. Daar vind je 
nog veel meer (moes)tuinartikelen!

Meststof groenten in serre
3kg   €10,85
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EEN GEZOND EN ONKRUIDVRIJ GAZON

in 4 stappen

1. Correct bemesten wordt nog belangrijker

Tijdig bemesten wordt door het verbod op selectieve 
onkruidbestrijders enorm belangrijk om een mooi gazon 
te bekomen. Meststoffen zorgen voor een groen & sterk 
gazon en hoe sterker jouw gazon, hoe minder plaats 
voor onkruid & mos. Tijdens de lente is extra stikstof 
en humifi rst belangrijk om de wortelgroei van het gras 
te stimuleren. Magnesium zorgt dan weer voor een 
diepgroene kleur. 

2. Pak mos & onkruid snel aan

Mos & onkruid zijn veelvoorkomende problemen in het 
gazon. Mos nestelt zich in kale, zure of schaduwrijke 
plekken. Eenmaal aanwezig neemt het in sneltempo 
jouw gazon volledig over. Door het gras correct te 
bemesten & kalken, kan je al heel wat problemen 
voorkomen. Spot je het eerste onkruid of mos? Grijp 
dan onmiddellijk in! Biopress is 100% natuurlijk, en kan 
al gebruikt worden vanaf 10°C terwijl er voor de meeste 
moscides min. 15°C vereist is. Het mos zal 24u na de 
behandeling afsterven en loslaten, wat dit product ideaal 
maakt om te gebruiken voor het verticuteren. 

100% NATUURLIJK EN 
WERKT 100 DAGEN
MET HUMIFIRST EN 
BACTERIËN VOOR EEN 
DICHTE GRASMAT
EXTRA IJZER EN MAGNE-
SIUM VOOR EEN GROENE 
KLEUR

Nature boost 20kg  €42,50

6-3-10 (+3) + Fe + HF + 
bacteriën

Biopress 2L  €22,50

100% NATUURLIJK 
INDIRECTE WERKING
TEGEN MOS

100% NATUURLIJK EN 
WERKT 100 DAGEN
MET HUMIFIRST EN 
BACTERIËN VOOR EEN 
DICHTE GRASMAT
EXTRA IJZER EN MAGNE-
SIUM VOOR EEN GROENE 
KLEUR

Nature boost 20kg  €42,50

6-3-10 (+3) + Fe + HF + 
bacteriën

Gazonzaad
Riparo plus 2,6kg

  €23,85

HERSTELT SNEL 
KALE PLEKKEN IN 

HET GAZON



3. Jaarlijks verticuteren voor een luchtig gazon

Na verloop van tijd vormt er zich een viltlaag op jouw 
gazon. Deze bestaat uit resten afgemaaid gras, onkruid, 
afgestorven gras en mos. Deze viltlaag verhindert vocht 
en voedsel om tot bij de wortels van het gazon te komen 
waardoor het gras verstikt wordt. Jaarlijks verticuteren 
is dus aangeraden om ziektes en een geel gazon te 
voorkomen. De beste periodes om te verticuteren zijn 
april & september-oktober. Verticuteer het gazon tot op 
3mm diepte. Na het verticuteren kunnen er kale plekken 
verschijnen in het gazon, en lijkt het alsof je meer kwaad 
dan goed hebt gedaan. Het is dan wel geen mooi plaatje 
maar dit zal jouw gazon wel in betere conditie brengen.

Opgepast: wacht bij een jong gazon 2 tot 3 jaar om te 
verticuteren

4. Kale plekken bijzaaien en beschadigingen 
herstellen

Na het verticuteren maak je best gebruik van een 
snelkiemend graszaad om de kale plekken zo snel 
mogelijk opnieuw met gras op te vullen. Doe je dit niet? 
Dan heeft het onkruid vrij spel en zal deze de lege plek 
innemen.

Herstelgazon kiemt al vanaf 5°C. Van zodra de 
temperatuur enkele dagen na elkaar 10°C haalt, 
zal de grasmat dichtgroeien. Bij nachtvorst valt het 
kiemproces tijdelijk stil. Dit wordt hernomen van zodra 
de temperatuur opnieuw stijgt. 

Heb je last van enkele plaatselijke & kleine 
beschadigingen in het gazon? Dan kan je de Patch 
magic gazonherstel 4-in-1 gebruiken. Dit product 
combineert graszaad, meststof, fi xatie en potgrond 
(kokosvezel). Die laatste absorbeert tot 8x zijn gewicht 
in water, en creëert de ideale & vochtige kiemomgeving 
voor het graszaad. De fi xatie zorgt er dan weer voor 
dat het graszaad niet wegspoelt na bijvoorbeeld hevige 

regenval. Dit product is makkelijk in gebruik want je 
hoeft het enkel uit te strooien, en wat extra water toe te 
voegen wanneer de potgrond lichtbruin kleurt. 

innemen.

Gazonzaad
Riparo plus 2,6kg

  €23,85

HERSTELT SNEL 
KALE PLEKKEN IN 

HET GAZON

100% NATUURLIJK 
INDIRECTE WERKING
TEGEN MOS

voegen wanneer de potgrond lichtbruin kleurt. 

Patch magic 1kg  €14,95
Patch magic 1,5kg  €19,85
Patch magic 3,6kg  €33,95

Tip van Marcel:
Gebruik na het verticuter-
en een meststof met een 

laag stikstofpercentage en 
bestanddelen die de wortel-
groei stimuleren, zoals de 

Nature Boost. 
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Patch magic 3,6kg  €33,95
-15%

Behandel tot 200m²
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MAKKELIJK
IN GEBRUIK

EN DUURZAAM

BIOLOGISCH PRODUCT

TEISTERT DE BUXUSRUPS OOK JOUW TUIN ?

Teistert de buxusrups ook jouw tuin?

De laatste jaren ligt er voor elke buxusliefhebber 
een grote indringer op de loer: de buxusmot. Deze 
boosdoener heeft Aziatische roots maar heeft in 2010 
ook zijn weg naar ons gevonden. Sindsdien is deze 
ongewenste gast aan een heuse opmars bezig, met 
kaalgevreten en verdroogde buxusplanten als resultaat. 

De buxusrups

De hongerige rupsen, die zich voeden met de malse 
buxusblaadjes, richten de meeste schade aan. Het is 
dus belangrijk om de buxusplanten vanaf de lente tot 
het einde van de zomer regelmatig te controleren op 
rupsen. Spot jij de eerste exemplaren? Ga dan direct 
over tot actie! 
- Kronkelen er maar enkele rupsen tussen de planten? 
Dan kan je deze handmatig wegnemen. Dit is een 
tijdrovend klusje, en moet dagelijks opgevolgd worden. 
- Ook de buxus snoeien kan helpen want de rupsen zijn 
vooral verzot op malse en jonge blaadjes. 
- Kippen & loopeenden lusten wel enkele rupsen dus 
laat deze gerust even hun vrije gang gaan in de tuin. 
- Gebruik jij liever een biologisch product? Conserve 
garden wordt opgenomen door de bladeren van de 
buxus waardoor de rupsen na het eten maagproblemen 
krijgen & vervolgens sterven. Op die manier kan je een 
beperkt aantal rupsen op biologische wijze bestrijden 
en in toom houden.

Krioelt het van de rupsen tussen jouw buxus en gebruik 
je liever een chemisch product? Omni insect buxus is 
een snelwerkend insecticide met direct resultaat. Door 
de buxus te behandelen met de Omni insect zullen de 
rupsen na contact met de bladeren sterven. Je kan 
dit insecticide zowel preventief als curatief toepassen. 
Gebruik dit middel niet wanneer er lieveheersbeestjes 
of andere nuttige insecten in of rond de buxus vliegen. 

De buxusrups heeft een gifgroene kleur met een 
opvallend zwart strepen- en stippenpatroon 
De buxusmot herken je aan haar witte vleugels met 
bruine omranding

Buxusmotten bestrijden met feromonen

Feromoon, wat? 
Feromooncapsules bevatten een vrouwelijk 
sekshormoon waar de mannetjes zich tot aangetrokken 
voelen. De mannelijke buxusmotten zullen naar de 
capsule in de beker vliegen waardoor ze gevangen 
zitten, en de vrouwtjes niet langer kunnen bevruchten. 
Op die manier stopt de voortplantingscyclus. 

Doorgaans starten de mannelijke motten hun eerste 
paringsvlucht half mei maar dit tijdstip is afhankelijk 
van de temperatuur. De laatste jaren zien we de 
eerste buxusmotten al in april uitvliegen. Het is dus 
belangrijk om de val voor de vlucht op te hangen zodat 
de mannetjes gevangen kunnen worden voordat er 
bevruchting kan plaatsvinden. Er zijn standaard 2 tot 3 
generaties buxusmotten per jaar. 

1e generatie: april/mei
2e generatie: juni/juli
3e generatie: september/oktober

Conserve garden 20ml*  €15,55
Conserve garden 60ml*  €32,75

Omni insect buxus 50ml*   €25,95

ook feromooncapsules
apart te verkrijgen

EN DUURZAAM

ook feromooncapsules
apart te verkrijgen

Handy feromoonval   €13,50
incl. 1 feromooncapsule

*Gebruik biociden veilig”. “Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en 
de productinformatie



Hoe te gebruiken? 

De feromooncapsules zitten verpakt in een aluminium 
zakje. Knip deze open, en laat de capsule in het 
mandje in de beker vallen. Je kan ook handschoenen 
aantrekken om de capsule uit de verpakking te halen. 
Raak de capsule nooit met blote handen aan want jouw 
lichaamsgeur zal de feromonen vervuilen waardoor 
deze minder effectief worden. De capsule is doorzichtig, 
en bevat geen vloeistof. Hierdoor lijkt het alsof de 
capsule leeg is maar dit is zeker niet het geval. De 
feromonen zullen langzaamaan vrijkomen door de wand 
van de capsule. Maak de capsule niet open want dan 
vervliegen de feromonen meteen, en verliest de capsule 
zijn werking.  

Help, ik vang geen buxusmotten? 

Heb jij de handleiding van de feromoonval nauwgezet 
opgevolgd maar lijk je toch geen motten te vangen? Dan 
hebben we nog enkele tips voor je!
• Controleer eerst of er wel motten in de tuin 
rondvliegen. Misschien zitten de rupsen nog lekker 
warm in hun cocon en moeten ze nog uitvliegen? 
• Hang de val op een hoogte van 1,70m in de buurt van 
de buxus. Op deze hoogte vliegen de buxusmotten rond 
in de tuin dus de kans om de indringers te vangen is 
groter.
• Is het warm en droog? Dan zal de feromooncapsule 
sneller uitgewerkt zijn, en moet je deze vaker 
vervangen.
• Heb je een grote tuin met meerdere buxusplanten? 
Dan zal je op verschillende plekken een feromoonval 
moeten voorzien!

Creëer een fysische barrière met lavameel

Lavameel is een fi jngemalen vulkanisch gesteente 
dat vaak als bodemverbeteraar gebruikt wordt in de 
(moes)tuin maar deze doet ook uitstekend dienst 
tegen de buxusrups. Door het lavameel op de buxus te 
verstuiven, wordt er een droge & schurende laag rond 
de bladeren gevormd. Dat vinden de rupsen niet fi jn 
waardoor ze de planten links laten liggen. Ook zullen 
de buxusmotten minder geneigd zijn om hun eitjes 
op de schurende bladeren te leggen. Opgelet: deze 
methode kan enkel preventief toegepast worden. Heeft 
de buxusrups al toegeslagen? Dan doe je maar beter 
een beroep op één van de eerder vermelde methodes.

Hoe te gebruiken?

Verstuif het lavameel om de drie weken met een 
daarvoor bedoelde poederverstuiver zoals de Bobby. 
Kies een windstille dag uit en zorg ervoor dat de 
bladeren van de buxus licht vochtig zijn zodat het 
poeder beter blijft kleven.

ook feromooncapsules
apart te verkrijgen

Hoe te gebruiken? 

Feromooncapsule buxusmot 

poeder beter blijft kleven.

FYSICHE BARRIERE ; MAAKT 
DE PLANT ONTOEGANKELIJK 
VOOR RUPSEN EN SCHIMMELS

Lavameel 2kg  €7,10
Online ook grote verpakkingen 
van 13kg en 20kg verkrijgbaar

MAKKELIJK
EN SNEL IN 

GEBRUIK

MAKKELIJK
EN SNEL IN 
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Birchmeier bobby verstuiver €29,95

incl. 1 feromooncapsule



ONZE TROEVEN

20% KORTING OP PLANTEN BIJ AFHALING

GARANTIE VAN GOEDE KWALITEIT EN SERVICE

ZEER RUIM AANBOD AAN SCHERPE PRIJZEN

GRATIS LEVERING VANAF €35

SNELLE LEVERING, OOK OP ZATERDAG

EIGEN FYSIEK AFHAALPUNT

Industrielaan 5 / 9900 Eeklo
+32 (0)9 296 40 20 / www.hermie.com
e-mail: info@hermie.com

Volg ons op Facebook
https://www.facebook.com/hermieplants

TUINTIPS
U wenst elke vrijdag 
onze tuintips via mail 
te ontvangen ?
Schrijf je in via de 
website

Als dank voor jouw bestelling krijg je 10% KORTING* op je 
volgende bestelling!
Gebruik deze kortingscode : HERMIE10
Veel tuinplezier en tot binnenkort op Hermie.com!
*Eenmalige korting geldig met de kortingscode t.e.m. 30/06/2020.  Niet cumuleerbaar met andere kortingen of 
acties. Niet geldig op aankoop van cadeaubonnen en serres. Voorwaarden op onze webshop.


