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AM, NONSEQUO OFFI-
CABO. HICIPSUNT.
Mentiat debist, sitint enientia dignim 
earuptaeste vidigen iatintemqui ditiones 
magnis num fugit fugiaturio tectur res 
dem faccae voles doluptae eossitatatis 
sequunt et facerovit ent facest molut aliti-
bus unt, qui renem id mo inus res dollac-
cus, quas poreptatust, omnisit atemqui 
dollaut eum que nist aspe et, te nus.
Luptasped quide eaquae conse volo to 
et arum etur? Quis venditios sequati re, 
escid eature cus reperchitin nectam quo 
od que atur aliquae prorest ped ut as aut 
autecatur?
Ut eum faccabo repudio. Gita doluptam 
voloribus il earum ex eum ipsaess itatus 
et vent odis simustori ra cullit optatqui 
cus sus, commolu ptaerspel erum net 
quae sus reium doluptatecto et omnia 
cores que porro voloremo torum que po-
riat quis dignimi nvellab orrovit voles uta-
tet doluptatiam eos por magni solorpos 
excerore cuptae volenturio eture, cum lia 
imagnatus eost et maximax imaiore peri-
bus mos volorume premqua musanimus 
es nulpariati doluptat.
Ebis acerchicium as et lab iniet aut 
laccuptat veliqui aecaernat quam alic te 
venihil idus m.
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CULINAIR  
GENIETEN  
IN DE TUIN

LAST VAN  
ENGERLINGEN?

TOMATEN- EN  
PAPRIKAPLANTEN DIEVEN

EEN ZOMERKLAAR ZWEMBAD 

ONKRUID IN  
MIJN GAZON,  
WAT NU? 

3

8 6

10
4

Popcornpan
(12757)
21,95 euro

100 ballenbakballen 
(37265)
9,99 euro

Opblaasbare  
unicorn die  
water spuit

(14249)
49euro  
-15% =

41,65 euro

Speeltent tipi (37301) 26,90 euro

Aquaplay
(37289)

34,49 euro

Mega opblaasbare eend (14248)
49,50 -10%= 44,55 euro

Walvis  
zwembad

(37214)
23,11 euro

Familie 
zwembad

(37135)
24,83 euro 

Weber BBQ
extra groot Ø 57
(36515)
189,99 euro

BBQ schort
(37105) 
54 euro

Vuurschaal
Toledo:

een echte
sfeermaker

(36486)
79,99 euro 
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TOMATEN- EN PAPRIKAPLANTEN DIEVEN

Bij tomaten dieven denk je misschien spon-
taan aan inbrekers die er in het holst van 
de nacht vandoor gaan met jouw sappige 
tomatenoogst maar niets is minder waar. 
Dieven is het weghalen van uitgelopen oksel-
knopen. Deze groeien tussen de stengel en 
het blad van de groenteplant. Hoe groter de 
plant, hoe meer okselknopen er zullen ver-
schijnen. Wanneer we deze hun gang laten 
gaan, ontstaat er een oerwoud vol takken en 
bladeren die de vruchten belemmeren om 
goed te groeien. 

HOE DOE JE DAT?

AAN DE SLAG 
GROTE TOMATEN
Neem de dief vast tussen jouw duim en 
wijsvinger, en buig deze voorzichtig om tot hij 
afbreekt. Doe dit met zachte hand zodat je de 
dieven niet scheurt want dan krijgen schimmels 
vrij spel. De kleine dieven aan de bovenkant 
van de plant (bovenste top) laat je beter staan. 
Wanneer je deze zou wegnemen en je de top 
van de plant beschadigt, stopt de tomatenplant 
met groeien. 
Grote dieven of zijstengels kan je afsnijden met 
een mesje. Ontsmet het mesje voor en na het 
afsnijden van de okselknoppen zodat je geen 
gezonde planten kan besmetten met schimmels 
of ziektes. Snij altijd van onderen naar boven, 
en ondersteun de hoofdtak zodat deze niet kan 
afbreken. Grote ‘wonden’ kan je behandelen met 
een laagje basaltmeel zodat er geen schimmels 
of ziektes bij kunnen.
Van zodra de eerste trossen onderaan de plant 
volgroeid zijn, mag je de onderste (dikwijls ver-
geelde) bladeren tot aan de stam verwijderen. 
Plagen en ziektes slaan namelijk eerst toe aan 
de onderkant van de plant. Door de overbodige 
bladeren te verwijderen, hebben ze minder plek 
om zich te verstoppen en de plant ongemerkt 
aan te tasten. 

DCM tuinkali bio 1,5kg 
6,95 euro (35922)

CHERRYTOMATEN, PEPERS 
EN ZOETE PUNTPAPRIKA
Pepers en zoete puntpaprika moeten niet gediefd 
worden, net als de kerstomaatjes. Deze planten 
moeten veel minder energie steken in hun vruchten 
omdat ze klein zijn. Je hoeft ze dus niet te dieven 
maar het mag wel. Persoonlijk dief ik de cherry-
tomaten wel omdat je ze dan mooi omhoog kan 
leiden en je geen jungle aan bladeren, en dus meer 
kans op schimmelziektes, krijgt. 

DE VOORDELEN VAN DIEVEN
 De voornaamste reden is dat we een sterke hoof-
dtak willen die veel vruchten kan dragen, en deze 
van de nodige voedingsstoffen kan voorzien. Die-
ven we niet? Dan steekt de plant haar energie in 
het vormen van bladeren en takken in de plaats 
van lekkere paprika’s of tomaten.
 Om goed te kunnen groeien, hebben vrucht-
dragende planten voldoende zonlicht nodig. 
Wanneer er niet gediefd wordt, krijg je meer blad-
vorming die voor schaduw zorgt. Maar tomaten 
hebben net zonlicht nodig om af te rijpen en hun 
blozende rode kleur te krijgen. 
 Tot slot: hoe meer bladeren, hoe groter de kans 
op (schimmel)ziektes zoals de tomatenplaag.

PAPRIKA’S
Paprika’s vragen veel energie van de plant. Je kan 
deze helpen door de eerste bloemetjes te verwij-
deren zodat de plant goed kan groeien vooraleer 
zijn energie in de vruchtontwikkeling te steken. Ga 
ook slechts met 1 of 2 zijtakken te werk zodat de 
plant niet te breed wordt. De eerste zijtak zit net 
onder de eerste bloem. Wanneer de paprika zich 
boven in de top splitst, mag deze gediefd worden. 
Dat is meestal net na het verschijnen van de 
eerste bloem (na +/- 6 maanden).

PRAKTISCHE TIPS BIJ HET DIEVEN
Pluk de eerste bloemen en vruchtjes van de paprika- en komkommerplanten zodat deze hun 
energie in de groei kunnen steken in plaats van in de eerste vruchten. Het resultaat: een sterk-
ere plant met grotere opbrengst

Controleer de planten regelmatig (1 tot 2x/week) zodat de oksnelknoppen niet te groot worden

Draag handschoenen tijdens het dieven van peper- en paprikaplanten om irritatie te vermijden

TIP VAN MARCEL:
Wil je graag een  
grote opbrengst? 
Oogst dan enkele  
groene paprika’s.  
Hoe sneller je oogst,  
hoe sneller de plant  
zijn energie in nieuwe  
vruchten kan steken.

Viano tomaten  
& serre meststof
1,5kg + 250gr gratis
6,90 euro (9827) 

Edialux Cuprex 
garden 200gr
17,40 euro (11104)

Substral naturen 
tomaten en
kruiden 1L
7,65 euro 
(36325)

Basaltmeel 23kg
29,99 euro (35463)

ZORGT VOOR GROTE 
VRUCHTEN & INTENSE 
BLOEMENKLEUREN

OOK IDEAAL VOOR 
GROENTEPLANTEN 
IN POT

ZORGT VOOR
STERKE TOMATENPLANTEN

INWERKEN IN DE GROND
VOOR EEN LUCHTIGE
STRUCTUUR OF VERSTUIVEN OP DE PLANT  
ALS BARRIÈRE TEGEN PLAGEN & ZIEKTES

ECOLOGISCH 
PRODUCT TEGEN 

SCHIMMELZIEKTES

D
E

 M
O

E
ST

U
IN
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Na het verbod op selectieve onkruidbe-
strijders (glyfosaat) & roundup zaten vele 
tuinliefhebbers met de handen in het haar. 
De paardenbloemen, klavers & madeliefjes 
staken de kop op in het gazon terwijl de 
meesten toch een strakke groene grasmat 
wensen. Momenteel zijn er nog altijd geen 
effectieve producten op de markt om deze 
onkruiden tegen te gaan dus het gazon goed 
onderhouden wordt nog belangrijker! 

Hoewel alle producten met glyfosaat verboden zijn 
voor particulieren vinden we toch veel ‘onkruidbe-
strijders’ in de tuincentra. Hier moet je echter goed 
mee opletten want dit zijn producten op basis van 
zuren, zoals pelargon- of azijnzuur. Deze bestri-
jders zullen zowel het goede gras als het onkruid 
verbranden. Deze producten zullen de wortels van 
het onkruid niet doden, en het goede gedeelte van 
jouw gazon aantasten. Deze zijn dus meer geschikt 
om bijvoorbeeld op een oprit of pad te gebruiken 
maar dan nog zal je de behandeling meermaals 
moeten herhalen. De oplossing? Er bestaat geen 
kant-en-klaar chemisch product meer dus ofwel 
moet je wat “variatie” in jouw gazon toestaan ofwel 
moet je volgende stappen nauwgezet en blijvend 
opvolgen:

ONDERHOUD JOUW GAZON!
In een goed onderhouden gazon zijn er geen kale 
plekken te zien waarin het onkruid zich kan nestel-
en. De onkruidzaden blijven hierdoor op het gazon 
liggen, en drogen uit zonder dat ze de kans krijgen 
om in te wortelen. Maar hoe krijg je jouw gazon in 
zo’n gezonde & goede staat? 

ONKRUID IN MIJN GAZON, WAT NU? 

1  BEMEST HET GAZON  
 REGELMATIG
Het is belangrijk om niet eender welke meststof te 
strooien maar het type gazonmeststof aan te pas-
sen aan het seizoen en de noden van jouw gazon. 
Tijdens de lente is extra stikstof belangrijk om de 
wortelgroei te stimuleren want we willen natuurlijk 
graag een vol gazon. Ook magnesium is welkom 
want deze zorgt voor een diepgroene kleur.
In het najaar daarentegen willen we dat de groei 
wordt afgeremd & de wortels gaan aansterken. Dat 
is de rol van kalium in de meststof. Doordat het wor-
telgestel aansterkt, is het gazon ook minder vatbaar 
voor allerlei ziektes en schimmels die in de winter 
op de loer liggen (door bijvoorbeeld sneeuw dat op 
het gazon blijft liggen). 

2  KALKEN
Het is aangeraden om de pH-waarde van de bodem 
op te meten vooraleer je gaat kalken. Zo weet je ze-
ker of de grond überhaupt extra kalk nodig heeft. Is 
de pH-waarde lager dan 6,5? Dan is de bodem aan 
het verzuren, en is het verstandig om bij te kalken. 
Dit doe je idealiter in de winter of in het begin van 
het voorjaar zodat de kalk langzaam opgenomen 
kan worden. 

3  VERWIJDER OPKOMEND 
 ONKRUID DIRECT
Is het kwaad al geschied en zie je het eerste 
onkruid toch de kop opsteken? Verwijder deze 
dan onmiddellijk zodat het onkruid zichzelf niet 
kan uitzaaien, en de wortels zich niet ondergronds 
kunnen vermeerderen. Hoe vlugger je erbij bent, 
hoe makkelijker je het onkruid kan verwijderen (in-
clusief de wortel!). Een handig hulmiddel hierbij is 
een traditionele onkruidsteker maar je kan ook een 
aspergesteker gebruiken. 
Tuiniers die in Nederland wonen hebben geluk 
want voor hen zijn er wel nog een aantal producten 
beschikbaar die komaf maken met onkruid maar het 
gazon sparen. 

4  WEES STRAATGRAS EN  
 ONKRUID TE SNEL AF
Elke beschadiging in het gazon (bijvoorbeeld 
kale plekjes) is een potentiële kiemplaats voor 
onkruidzaden en straatgras. Deze beschadigin-
gen kunnen ontstaan door het verwijderen van 
onkruid of extreme droogte zoals de bij zomers 
van de afgelopen jaren. Straatgras (Poa annua) 
is een vervelend zwak grasplantje dat we ook als 
onkruid kunnen aanzien. Veelal door de vogels in 
jouw tuin gedropt zorgt straatgras, dat veel sneller 
groeit dan gewoon gras, ervoor dat jouw gazon 
minder mooi oogt. Doe je hier niets aan? Dan zal 
het zich razendsnel verspreiden. Straatgras gaat 
veel sneller dood door droogte of hevige vriesk-
oude dan gewoon gras. Het probleem is echter 
dat het straatgras vaak al nieuw zaad heeft gepro-
duceerd voor het komende jaar. Het aanwezige 
straatgras sterft dan wel af maar het komende jaar 
zal je er nog veel last van ondervinden. Zo krijg je 
opnieuw kale plekken waar onkruid en straatgras 
kunnen kiemen, groeien en bloeien.
Het is dus belangrijk om kale plekken zo snel mo-
gelijk in te zaaien met een snelkiemend grasmeng-
sel. Straatgras kiemt namelijk vanaf 8°C en groeit 
dan zeer snel. Er bestaat echter graszaad dat al 
kiemt bij 4°C zodat jouw gazon mooi dicht groeit, 
en zo het straatgras zal verdringen. Dit is graszaad 
met SOS-technologie (Super Over Seeding). Op-
gelet: dit graszaad is enkel geschikt om kleine kale 
plekken bij te zaaien, niet om een volledig nieuw 
gazon te zaaien.

Kortom: wil je graag een mooi en groen 
gazon? Dan zal je er extra tijd en energie in 
moeten steken. 

Viano Recovery 
meststof 20kg 
33,99 euro

IDEAAL VOOR 
HET AANLEGGEN 
VAN EEN GAZON 

OF NA HET VERTI-
CUTEREN

DCM riparo 
herstelgazon 6kg
60,50 euro

Evergreen Biofert Plus  
25kg
38,99 euro
-10% = 35,09 euro

Substral Patch 
magic gazon
herstel 4-in-1 
3,6kg
33,95 euro
-15% = 28,86 euro

Viano Bio gazonkalk 
5kg
5,70 euro
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TIP VAN MARCEL:
Maai het gazon wekelijks 
maar niet te kort want  
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Na het verbod op selectieve onkruidbe-
strijders (glyfosaat) & roundup zaten vele 
tuinliefhebbers met de handen in het haar. 
De paardenbloemen, klavers & madeliefjes 
staken de kop op in het gazon terwijl de 
meesten toch een strakke groene grasmat 
wensen. Momenteel zijn er nog altijd geen 
effectieve producten op de markt om deze 
onkruiden tegen te gaan dus het gazon goed 
onderhouden wordt nog belangrijker! 

Hoewel alle producten met glyfosaat verboden zijn 
voor particulieren vinden we toch veel ‘onkruidbe-
strijders’ in de tuincentra. Hier moet je echter goed 
mee opletten want dit zijn producten op basis van 
zuren, zoals pelargon- of azijnzuur. Deze bestri-
jders zullen zowel het goede gras als het onkruid 
verbranden. Deze producten zullen de wortels van 
het onkruid niet doden, en het goede gedeelte van 
jouw gazon aantasten. Deze zijn dus meer geschikt 
om bijvoorbeeld op een oprit of pad te gebruiken 
maar dan nog zal je de behandeling meermaals 
moeten herhalen. De oplossing? Er bestaat geen 
kant-en-klaar chemisch product meer dus ofwel 
moet je wat “variatie” in jouw gazon toestaan ofwel 
moet je volgende stappen nauwgezet en blijvend 
opvolgen:

ONDERHOUD JOUW GAZON!
In een goed onderhouden gazon zijn er geen kale 
plekken te zien waarin het onkruid zich kan nestel-
en. De onkruidzaden blijven hierdoor op het gazon 
liggen, en drogen uit zonder dat ze de kans krijgen 
om in te wortelen. Maar hoe krijg je jouw gazon in 
zo’n gezonde & goede staat? 

ONKRUID IN MIJN GAZON, WAT NU? 

1  BEMEST HET GAZON  
 REGELMATIG
Het is belangrijk om niet eender welke meststof te 
strooien maar het type gazonmeststof aan te pas-
sen aan het seizoen en de noden van jouw gazon. 
Tijdens de lente is extra stikstof belangrijk om de 
wortelgroei te stimuleren want we willen natuurlijk 
graag een vol gazon. Ook magnesium is welkom 
want deze zorgt voor een diepgroene kleur.
In het najaar daarentegen willen we dat de groei 
wordt afgeremd & de wortels gaan aansterken. Dat 
is de rol van kalium in de meststof. Doordat het wor-
telgestel aansterkt, is het gazon ook minder vatbaar 
voor allerlei ziektes en schimmels die in de winter 
op de loer liggen (door bijvoorbeeld sneeuw dat op 
het gazon blijft liggen). 

2  KALKEN
Het is aangeraden om de pH-waarde van de bodem 
op te meten vooraleer je gaat kalken. Zo weet je ze-
ker of de grond überhaupt extra kalk nodig heeft. Is 
de pH-waarde lager dan 6,5? Dan is de bodem aan 
het verzuren, en is het verstandig om bij te kalken. 
Dit doe je idealiter in de winter of in het begin van 
het voorjaar zodat de kalk langzaam opgenomen 
kan worden. 

3  VERWIJDER OPKOMEND 
 ONKRUID DIRECT
Is het kwaad al geschied en zie je het eerste 
onkruid toch de kop opsteken? Verwijder deze 
dan onmiddellijk zodat het onkruid zichzelf niet 
kan uitzaaien, en de wortels zich niet ondergronds 
kunnen vermeerderen. Hoe vlugger je erbij bent, 
hoe makkelijker je het onkruid kan verwijderen (in-
clusief de wortel!). Een handig hulmiddel hierbij is 
een traditionele onkruidsteker maar je kan ook een 
aspergesteker gebruiken. 
Tuiniers die in Nederland wonen hebben geluk 
want voor hen zijn er wel nog een aantal producten 
beschikbaar die komaf maken met onkruid maar het 
gazon sparen. 

4  WEES STRAATGRAS EN  
 ONKRUID TE SNEL AF
Elke beschadiging in het gazon (bijvoorbeeld 
kale plekjes) is een potentiële kiemplaats voor 
onkruidzaden en straatgras. Deze beschadigin-
gen kunnen ontstaan door het verwijderen van 
onkruid of extreme droogte zoals de bij zomers 
van de afgelopen jaren. Straatgras (Poa annua) 
is een vervelend zwak grasplantje dat we ook als 
onkruid kunnen aanzien. Veelal door de vogels in 
jouw tuin gedropt zorgt straatgras, dat veel sneller 
groeit dan gewoon gras, ervoor dat jouw gazon 
minder mooi oogt. Doe je hier niets aan? Dan zal 
het zich razendsnel verspreiden. Straatgras gaat 
veel sneller dood door droogte of hevige vriesk-
oude dan gewoon gras. Het probleem is echter 
dat het straatgras vaak al nieuw zaad heeft gepro-
duceerd voor het komende jaar. Het aanwezige 
straatgras sterft dan wel af maar het komende jaar 
zal je er nog veel last van ondervinden. Zo krijg je 
opnieuw kale plekken waar onkruid en straatgras 
kunnen kiemen, groeien en bloeien.
Het is dus belangrijk om kale plekken zo snel mo-
gelijk in te zaaien met een snelkiemend grasmeng-
sel. Straatgras kiemt namelijk vanaf 8°C en groeit 
dan zeer snel. Er bestaat echter graszaad dat al 
kiemt bij 4°C zodat jouw gazon mooi dicht groeit, 
en zo het straatgras zal verdringen. Dit is graszaad 
met SOS-technologie (Super Over Seeding). Op-
gelet: dit graszaad is enkel geschikt om kleine kale 
plekken bij te zaaien, niet om een volledig nieuw 
gazon te zaaien.

Kortom: wil je graag een mooi en groen 
gazon? Dan zal je er extra tijd en energie in 
moeten steken. 

Viano Recovery 
meststof 20kg 
33,99 euro

IDEAAL VOOR 
HET AANLEGGEN 
VAN EEN GAZON 

OF NA HET VERTI-
CUTEREN

DCM riparo 
herstelgazon 6kg
60,50 euro

Evergreen Biofert Plus  
25kg
38,99 euro
-10% = 35,09 euro

Substral Patch 
magic gazon
herstel 4-in-1 
3,6kg
33,95 euro
-15% = 28,86 euro
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5kg
5,70 euro
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Na het verbod op selectieve onkruidbe-
strijders (glyfosaat) & roundup zaten vele 
tuinliefhebbers met de handen in het haar. 
De paardenbloemen, klavers & madeliefjes 
staken de kop op in het gazon terwijl de 
meesten toch een strakke groene grasmat 
wensen. Momenteel zijn er nog altijd geen 
effectieve producten op de markt om deze 
onkruiden tegen te gaan dus het gazon goed 
onderhouden wordt nog belangrijker! 

Hoewel alle producten met glyfosaat verboden zijn 
voor particulieren vinden we toch veel ‘onkruidbe-
strijders’ in de tuincentra. Hier moet je echter goed 
mee opletten want dit zijn producten op basis van 
zuren, zoals pelargon- of azijnzuur. Deze bestri-
jders zullen zowel het goede gras als het onkruid 
verbranden. Deze producten zullen de wortels van 
het onkruid niet doden, en het goede gedeelte van 
jouw gazon aantasten. Deze zijn dus meer geschikt 
om bijvoorbeeld op een oprit of pad te gebruiken 
maar dan nog zal je de behandeling meermaals 
moeten herhalen. De oplossing? Er bestaat geen 
kant-en-klaar chemisch product meer dus ofwel 
moet je wat “variatie” in jouw gazon toestaan ofwel 
moet je volgende stappen nauwgezet en blijvend 
opvolgen:

ONDERHOUD JOUW GAZON!
In een goed onderhouden gazon zijn er geen kale 
plekken te zien waarin het onkruid zich kan nestel-
en. De onkruidzaden blijven hierdoor op het gazon 
liggen, en drogen uit zonder dat ze de kans krijgen 
om in te wortelen. Maar hoe krijg je jouw gazon in 
zo’n gezonde & goede staat? 

ONKRUID IN MIJN GAZON, WAT NU? 

1  BEMEST HET GAZON  
 REGELMATIG
Het is belangrijk om niet eender welke meststof te 
strooien maar het type gazonmeststof aan te pas-
sen aan het seizoen en de noden van jouw gazon. 
Tijdens de lente is extra stikstof belangrijk om de 
wortelgroei te stimuleren want we willen natuurlijk 
graag een vol gazon. Ook magnesium is welkom 
want deze zorgt voor een diepgroene kleur.
In het najaar daarentegen willen we dat de groei 
wordt afgeremd & de wortels gaan aansterken. Dat 
is de rol van kalium in de meststof. Doordat het wor-
telgestel aansterkt, is het gazon ook minder vatbaar 
voor allerlei ziektes en schimmels die in de winter 
op de loer liggen (door bijvoorbeeld sneeuw dat op 
het gazon blijft liggen). 

2  KALKEN
Het is aangeraden om de pH-waarde van de bodem 
op te meten vooraleer je gaat kalken. Zo weet je ze-
ker of de grond überhaupt extra kalk nodig heeft. Is 
de pH-waarde lager dan 6,5? Dan is de bodem aan 
het verzuren, en is het verstandig om bij te kalken. 
Dit doe je idealiter in de winter of in het begin van 
het voorjaar zodat de kalk langzaam opgenomen 
kan worden. 

3  VERWIJDER OPKOMEND 
 ONKRUID DIRECT
Is het kwaad al geschied en zie je het eerste 
onkruid toch de kop opsteken? Verwijder deze 
dan onmiddellijk zodat het onkruid zichzelf niet 
kan uitzaaien, en de wortels zich niet ondergronds 
kunnen vermeerderen. Hoe vlugger je erbij bent, 
hoe makkelijker je het onkruid kan verwijderen (in-
clusief de wortel!). Een handig hulmiddel hierbij is 
een traditionele onkruidsteker maar je kan ook een 
aspergesteker gebruiken. 
Tuiniers die in Nederland wonen hebben geluk 
want voor hen zijn er wel nog een aantal producten 
beschikbaar die komaf maken met onkruid maar het 
gazon sparen. 

4  WEES STRAATGRAS EN  
 ONKRUID TE SNEL AF
Elke beschadiging in het gazon (bijvoorbeeld 
kale plekjes) is een potentiële kiemplaats voor 
onkruidzaden en straatgras. Deze beschadigin-
gen kunnen ontstaan door het verwijderen van 
onkruid of extreme droogte zoals de bij zomers 
van de afgelopen jaren. Straatgras (Poa annua) 
is een vervelend zwak grasplantje dat we ook als 
onkruid kunnen aanzien. Veelal door de vogels in 
jouw tuin gedropt zorgt straatgras, dat veel sneller 
groeit dan gewoon gras, ervoor dat jouw gazon 
minder mooi oogt. Doe je hier niets aan? Dan zal 
het zich razendsnel verspreiden. Straatgras gaat 
veel sneller dood door droogte of hevige vriesk-
oude dan gewoon gras. Het probleem is echter 
dat het straatgras vaak al nieuw zaad heeft gepro-
duceerd voor het komende jaar. Het aanwezige 
straatgras sterft dan wel af maar het komende jaar 
zal je er nog veel last van ondervinden. Zo krijg je 
opnieuw kale plekken waar onkruid en straatgras 
kunnen kiemen, groeien en bloeien.
Het is dus belangrijk om kale plekken zo snel mo-
gelijk in te zaaien met een snelkiemend grasmeng-
sel. Straatgras kiemt namelijk vanaf 8°C en groeit 
dan zeer snel. Er bestaat echter graszaad dat al 
kiemt bij 4°C zodat jouw gazon mooi dicht groeit, 
en zo het straatgras zal verdringen. Dit is graszaad 
met SOS-technologie (Super Over Seeding). Op-
gelet: dit graszaad is enkel geschikt om kleine kale 
plekken bij te zaaien, niet om een volledig nieuw 
gazon te zaaien.

Kortom: wil je graag een mooi en groen 
gazon? Dan zal je er extra tijd en energie in 
moeten steken. 
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OF NA HET VERTI-
CUTEREN

DCM riparo 
herstelgazon 6kg
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Substral Patch 
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kant-en-klaar chemisch product meer dus ofwel 
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liggen, en drogen uit zonder dat ze de kans krijgen 
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strooien maar het type gazonmeststof aan te pas-
sen aan het seizoen en de noden van jouw gazon. 
Tijdens de lente is extra stikstof belangrijk om de 
wortelgroei te stimuleren want we willen natuurlijk 
graag een vol gazon. Ook magnesium is welkom 
want deze zorgt voor een diepgroene kleur.
In het najaar daarentegen willen we dat de groei 
wordt afgeremd & de wortels gaan aansterken. Dat 
is de rol van kalium in de meststof. Doordat het wor-
telgestel aansterkt, is het gazon ook minder vatbaar 
voor allerlei ziektes en schimmels die in de winter 
op de loer liggen (door bijvoorbeeld sneeuw dat op 
het gazon blijft liggen). 
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op te meten vooraleer je gaat kalken. Zo weet je ze-
ker of de grond überhaupt extra kalk nodig heeft. Is 
de pH-waarde lager dan 6,5? Dan is de bodem aan 
het verzuren, en is het verstandig om bij te kalken. 
Dit doe je idealiter in de winter of in het begin van 
het voorjaar zodat de kalk langzaam opgenomen 
kan worden. 
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 ONKRUID DIRECT
Is het kwaad al geschied en zie je het eerste 
onkruid toch de kop opsteken? Verwijder deze 
dan onmiddellijk zodat het onkruid zichzelf niet 
kan uitzaaien, en de wortels zich niet ondergronds 
kunnen vermeerderen. Hoe vlugger je erbij bent, 
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In elke gezonde bodem zitten grondinsecten 
zoals wormen en larven. Deze zijn essentieel 
voor een goede vruchtbaarheid. Sommige 
grondinsecten zien we echter liever niet in de 
tuin,  zoals emelten en engerlingen. 

HOE TE HERKENNEN?
Engerlingen zijn vrij dikke, geelwitte larven. Ze zijn 
afkomstig van de mei-, juni- en rozenkevers. Deze 
larven liggen altijd in een gekrulde C-vorm, en zijn 
twee tot vier centimeter lang. Engerlingen zijn dol 
op de wortels van het gras. Ze duiken op in een 
bosrijke omgeving of gazon met losse bodem-
structuur. Je ziet hun pootjes & kop duidelijk in het 
gazon. Zie je deze niet? Dan heb je niet te maken 
met engerlingen maar met larven van de koolvieg of 
emelten. Die laatsten zijn larven van de langpoot-
mug. Zij eten, in tegenstelling tot de engerlingen, 
niet de wortels maar het gras zelf op. Het resultaat 
is echter hetzelfde: een dor en kaalgevreten gazon 
of beschadiging door de vogels die in het gazon 
pikken om de larven op te smikkelen.

 4  TIPS TEGEN ENGERLINGEN IN HET GAZON

DE EERSTE SYMPTOMEN
Spot jij de eerste larven in jouw gazon? Grijp dan 
onmiddellijk in want van zodra ze met veel zijn, 
zullen ze het gazon onherstelbaar aantasten. 
Soms zie je de larven niet direct maar dan is het 
belangrijk om aandacht te hebben voor de onder-
staande symptomen die ook op hun aanwezig-
heid duiden:

 Wordt het gazon vaak bezocht door de vogels? 
Dan kan dit wijzen op de aanwezigheid van 
engerlingen of emelten.
 Verschijnen er dorre kringen in het gras? 
Graaf dan met een klein schopje net naast 
de kringen, en kijk wat er onder het gazon zit. 
Op warme dagen kan je de engerlingen onder 
het gras zien. Waarom naast de kring graven? 
Wanneer het gras verdord is, worden de 
wortels al een tijdje opgegeten. De engerlingen 
zijn dan natuurlijk al verhuisd van locatie zodat 
ze verder kunnen blijven eten.
 In de maanden mei en juni, net voor zonson-
dergang, gaan de kevers (die hun eitjes in het 
gazon leggen) uit het gras omhoog vliegen. 
Hoe meer kevers, hoe groter de kans op grote 
concentraties engerlingen.

AAN DE SLAG
Hebben de engerlingen of emelten hun weg naar jouw tuin gevonden?  
Dan geven we je 4 tips hoe je deze kan aanpakken! 

1  BIOLOGISCHE BESTIJDING 
 MET NEMATODEN OF AALTJES
Nematoden en aaltjes zijn minuscule rondwormen 
die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Ze worden 
vaak ingezet tegen slakken- en keverplagen. Deze 
wormpjes gaan zelf op zoek naar de larven die jouw 
gazon bederven. Ze dringen zich via de holtes van 
de larven naar binnen, en infecteren ze vervolgens 
met schadelijke bacteriën waardoor de larven 
zullen sterven. 
Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het 
niet schadelijk is voor jouw gazon, de bodem en 
andere (huis)dieren. Je zal enkele dagen na de 
behandeling al resultaat zien. Dit is wel niet de 
goedkoopste manier van werken, en je zal de 
behandeling in het najaar moeten herhalen om de 
nieuwe generatie larven uit te roeien. Ook moet de 
bodemtemperatuur minimaal 12°C bedragen.
Deze levende insecten zijn slechts beperkt houd-
baar in koudere temperaturen. Je kan ze dus geen 
weken bewaren en moet ze ‘vers’ gebruiken. Daar 
heeft Edialux echter een oplossing op gevonden. 
Zij hebben begin 2020 de Nema T-bags uitge-
bracht. Dit zijn de gekende aaltjes maar deze zijn 
door cryptobiose in een soort schijndode toe-
stand gebracht, waarbij hun stofwisseling tijdelijk 
uitgeschakeld wordt. Door contact met water haal 
je ze uit de cryptobiose en komen ze opnieuw tot 
leven. Deze aaltjes kan je dus makkelijk enkele 
weken bewaren en hoeven niet gekoeld opgestuurd 
te worden.

Wil je hier graag meer over weten? Lees dan ons 
artikel “Plaaginsecten natuurlijk bestrijden met 
aaltjes” in de online tuinadvies rubriek 

TIPS

2   PRODUCTEN OP BASIS 
 VAN PLANTEN- EN 
 KRUIDENEXTRACTEN
Behandelingen op basis van look & soja maken 
de wortels van het gazon onaantrekkelijk voor de 
larven. Ze zullen dan ook weg blijven zolang dit 
product in de bodem blijft nawerken. Dit is een 
milieuvriendelijke manier om de engerlingen & 
emelten te verdrijven maar je neemt de oorzaak 
niet weg, en zal de behandeling dus moeten blijven 
herhalen. 

3  KALKCYANAMIDE
Deze meststof wordt gemaakt van kalk en stikstof, 
en is ook wel gekend als ‘zwarte boerenvette’. 
Naast zijn taak als zeer krachtige stikstofrijke 
meststof, heeft het ook als bijwerking dat het 99,9% 
van het bodemleven vernietigt. Dit wil zeggen dat 
het komaf maakt met de larven maar ook met het 
goede bodemleven in de tuin. 
De kalkcyanamide moet vakkundig & secuur aange-
bracht worden. Bij overmatig gebruik (te veel of te 
vaak) zal jouw gazon verbranden. Hou je dus aan 
de voorgeschreven hoeveelheid en de juiste peri-
ode om deze methode toe te passen. Gebruik de 
kalkcyanamide nooit op zonnige dagen of tijdens de 
zomermaanden want dat werkt verbranding alleen 
maar in de hand.

4   CREËER EEN EVENWICHTIGE 
 TUIN MET EEN STERK GAZON
Je kan ook enkele preventieve maatregelen nemen 
om emelten en engerlingen in jouw tuin te vermi-
jden. Vogels zijn gek op de larven dus plaats enkele 
vogelhuisjes rondom jouw gras om onze vliegende 
vrienden te lokken. Wanneer de eerste larven hun 
kopje boven de grond steken, zullen deze al snel 
opgepikt worden.  TIP VAN MARCEL:

Behandelen met aaltjes? 
Start in mei wanneer  
de bodemtemperatuur  
al voldoende warm is  
+ herhaal in  
september! 

GEEFT LANGDURIG STIK-
STOF AF AAN DE BODEM

VOOR EEN DIEPGROENE  
KLEUR & GELEIDELIJKE GROEI

Nematoden
capsa Edialux
39,95 euro

GESCHIKT  
VOOR 100M2

TEGEN EMELTEN, MIEREN,  
TRIPS & DE COLORADOKEVER

Nematoden Felti Edialux
39,95 euro

Micro gran kalkstikstof 8kg
24,50 euro

Green star BSI 17,5kg

Larvex 6kg 
28,95 euro

Mag enkel toegepast 
worden op Nederlands 
grondgebied
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CHLOREREN HET 
WATER 2 WEKEN

WEKELIJKSE  
ONDERHOUDSBEURT 

VOOR HELDER WATER

WEG MET  
VIEZIGHEID IN  

HET ZWEMBAD

LAAT HET ZWEMBAD 
DE HELE WINTER 
GEVULD MET WATER

Het wordt een zomer waarin we vooral in ei-
gen tuin het vakantiegevoel zullen opzoeken. 
Als we mogen afgaan op de voorbije jaren 
dan zouden we de komende zomermaanden 
wel eens tropische temperaturen mogen 
verwachten. Een zwembad zorgt dan voor 
verkoeling en plezier, maar vraagt ook het 
nodige onderhoud. Het is niet enkel het bad 
vullen en spetteren maar. Zo moet je de pH- 
en chloorwaarden goed in de gaten houden 
om op een veilige manier, en zo lang mogeli-
jk, van jouw zwembad te kunnen genieten. 
Er zijn tal van onderhoudsproducten op de 
markt maar waarop moet je nu echt letten? 
In dit artikel zetten we 5 aandachtspunten in 
de kijker!

1  DE PH-WAARDE
Als eerste is het belangrijk om de pH-waarde 
van het water te checken. Chloor kan namelijk 
enkel zijn werk doen als ook de pH optimaal is. 
Deze waarde ligt het best tussen 7 en 7,6, en 
kan opgemeten worden met een herbruikbare 
pH-meter of wegwerp strips. Persoonlijk raden 
wij de test strips aan omdat deze het beste zijn 
qua prijs-kwaliteitsverhouding.  Je kan er ook het 
choorgehalte, alkaliniteit en hardheid mee opme-
ten. Een pH-waarde hoger dan 7,6 zorgt ervoor 
dat het chloor minder ontsmettend zal werken. 
Hierdoor kan je last krijgen van rode ogen of een 
droge huid. Bij een te lage waarde is het water te 
zuur, en kan deze een bruine kleur krijgen. Om de 
pH-waarde op peil te krijgen, kan je pH up of down 
toevoegen. Deze zijn zowel in poeder als vloeibare 
vorm te verkrijgen. 

2  HET CHLOORGEHALTE
Chloor is essentieel om een helder en hygiënisch 
zwembad te bekomen. Begin echter niet op de gok 
wat tabletten in het zwembad te mikken, maar meet 
de chloorwaarde eerst op. Combineer ook geen 
verschillende soorten chloor want hierdoor kan een 
chemische reactie ontstaan. Voor een buitenzwem-
bad ligt de ideale chloorwaarde tussen 1 en 2,5 mg/
liter water.
Voeg na het vullen direct snelwerkend chloor toe 
zodat jouw zwembad goed ontsmet wordt, en je 
er enkele uren later al kan induiken. Nadien kan je 
langwerkend chloor gebruiken (elke 2 weken) om de 
chloorwaarde op peil te houden. Je hebt ook keuze 
uit kleine en grote chloortabletten. Het is belangrijk 
om de juiste dosis te gebruiken voor het aantal 
liter water. Een grote tablet van 200gr gebruik je 
natuurlijk niet in een kinderbad. 
Kan je niet goed tegen chloor, of gebruik je dit 
product liever niet te vaak? Dan kan je gebruik 
maken van zeoliet. Dit is een natuurlijk & vulkanisch 

-
gen. Deze mineralen kunnen het chloorverbruik 
halveren, en ook backwashen (zie punt 4) moet hi-
erdoor minder vaak gebeuren. Nog een bijkomend 
voordeel: zeoliet gaat tot wel zes jaar mee. 

3  WEG MET VIEZIGHEID
Het is bijna onmogelijk om het zwembad helemaal 
schoon te houden. Zo komen er regelmatig resten 
van zonnecrème of grassprietjes bovendrijven. Je 
kan al veel verhinderen door een voetbadje (met 
chloor) voor het zwembad te zetten. Even pootje 
baden vooraleer je het zwembad induikt, en de 
vuiligheid blijft achter. Het zorgt ook nog eens voor 
extra ontsmetting. Het is ook aan te raden om direct 
Cristal clear toe te voegen, en wekelijks te herha-
len, zodat het zwembadwater mooi helder blijft.
Is het zwembadwater al licht verontreinigd? Dan is 
Oxy pool & spa het geschikte product. Dit is een 
chloorvrije schokbehandeling die komaf maakt met 
organische verontreiniging zoals urine, olie,... Zo 
kan je het chloorgebruik halveren maar het is zeker 
geen vervanger voor chloor. Voor een grondige 
schoonmaakbeurt kan je ook een speciale zwem-
badstofzuiger aanschaffen. Maar het belangrijkste 
onderdeel voor een schoon zwembad is toch wel 

4  ZAND- OF PATROONFILTER?

krachtiger waardoor deze ook kleine vuiltjes kan 

werkt, en enkel het grootste vuil zal opzuigen. Deze 
-

laasbare zwembaden, en doen hun werk daar ook 
goed. Kies je voor een groter zwembad? Dan raden 

Door de sterke circulatie zal je niet alleen van een 
schoner zwembad kunnen genieten, maar zal je 
ook een kleinere hoeveelheid onderhoudspro-
ducten nodig hebben. Het is ook belangrijk om de 

houdt in dat de pomp in de omgekeerde richting 
gaat werken waardoor al het zand en viezigheid 

-
jes) toe te voegen aan de skimmer verwijder je nog 

worden. Dit kan je wekelijks doen of in een hogere 
dosis als behandeling in de winter.

5  WINTERKLAAR
Zit de zomer erop? Dan kan je jouw zwembad maar 
beter winterklaar maken. Geef een kleiner opblaas-
baar zwembad een goede schrobbeurt alvorens 
deze op te bergen. Voor een groter of ingebou-
wd zwembad kan je de Winter proof gebruiken. 
Deze zorgt ervoor dat het water tijdens de winter 
in jouw zwembad kan blijven staan, en bij warm 
weer al snel gebruiksklaar is. Als laatste dek je het 
zwembad maar beter af met een zeil tegen vallende 
bladeren. Dat bespaart je heel wat opruimwerk in 
het voorjaar!

Langwerkende
chloortabletjes 1kg 
5,95 euro

Cristal clear 5L 
62,95 euro 
-10% = 56,66 euro

Oxy pool & spa 
2,5kg
45,50 euro

Winter proof 5L 
41,50 euro

-10% = 37,35 euro

Snel helder set
52,95 euro

DE KIT OM KOMAF TE 
MAKEN MET GROEN 

ZWEMBADWATER 

EEN ZOMERKLAAR ZWEMBAD IN  5  STAPPEN
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geen vervanger voor chloor. Voor een grondige 
schoonmaakbeurt kan je ook een speciale zwem-
badstofzuiger aanschaffen. Maar het belangrijkste 
onderdeel voor een schoon zwembad is toch wel 

4  ZAND- OF PATROONFILTER?

krachtiger waardoor deze ook kleine vuiltjes kan 

werkt, en enkel het grootste vuil zal opzuigen. Deze 
-

laasbare zwembaden, en doen hun werk daar ook 
goed. Kies je voor een groter zwembad? Dan raden 

Door de sterke circulatie zal je niet alleen van een 
schoner zwembad kunnen genieten, maar zal je 
ook een kleinere hoeveelheid onderhoudspro-
ducten nodig hebben. Het is ook belangrijk om de 

houdt in dat de pomp in de omgekeerde richting 
gaat werken waardoor al het zand en viezigheid 

-
jes) toe te voegen aan de skimmer verwijder je nog 

worden. Dit kan je wekelijks doen of in een hogere 
dosis als behandeling in de winter.

5  WINTERKLAAR
Zit de zomer erop? Dan kan je jouw zwembad maar 
beter winterklaar maken. Geef een kleiner opblaas-
baar zwembad een goede schrobbeurt alvorens 
deze op te bergen. Voor een groter of ingebou-
wd zwembad kan je de Winter proof gebruiken. 
Deze zorgt ervoor dat het water tijdens de winter 
in jouw zwembad kan blijven staan, en bij warm 
weer al snel gebruiksklaar is. Als laatste dek je het 
zwembad maar beter af met een zeil tegen vallende 
bladeren. Dat bespaart je heel wat opruimwerk in 
het voorjaar!

Langwerkende
chloortabletjes 1kg 
5,95 euro

Cristal clear 5L 
62,95 euro 
-10% = 56,66 euro

Oxy pool & spa 
2,5kg
45,50 euro

Winter proof 5L 
41,50 euro

-10% = 37,35 euro

Snel helder set
52,95 euro
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Het wordt een zomer waarin we vooral in ei-
gen tuin het vakantiegevoel zullen opzoeken. 
Als we mogen afgaan op de voorbije jaren 
dan zouden we de komende zomermaanden 
wel eens tropische temperaturen mogen 
verwachten. Een zwembad zorgt dan voor 
verkoeling en plezier, maar vraagt ook het 
nodige onderhoud. Het is niet enkel het bad 
vullen en spetteren maar. Zo moet je de pH- 
en chloorwaarden goed in de gaten houden 
om op een veilige manier, en zo lang mogeli-
jk, van jouw zwembad te kunnen genieten. 
Er zijn tal van onderhoudsproducten op de 
markt maar waarop moet je nu echt letten? 
In dit artikel zetten we 5 aandachtspunten in 
de kijker!

1  DE PH-WAARDE
Als eerste is het belangrijk om de pH-waarde 
van het water te checken. Chloor kan namelijk 
enkel zijn werk doen als ook de pH optimaal is. 
Deze waarde ligt het best tussen 7 en 7,6, en 
kan opgemeten worden met een herbruikbare 
pH-meter of wegwerp strips. Persoonlijk raden 
wij de test strips aan omdat deze het beste zijn 
qua prijs-kwaliteitsverhouding.  Je kan er ook het 
choorgehalte, alkaliniteit en hardheid mee opme-
ten. Een pH-waarde hoger dan 7,6 zorgt ervoor 
dat het chloor minder ontsmettend zal werken. 
Hierdoor kan je last krijgen van rode ogen of een 
droge huid. Bij een te lage waarde is het water te 
zuur, en kan deze een bruine kleur krijgen. Om de 
pH-waarde op peil te krijgen, kan je pH up of down 
toevoegen. Deze zijn zowel in poeder als vloeibare 
vorm te verkrijgen. 

2  HET CHLOORGEHALTE
Chloor is essentieel om een helder en hygiënisch 
zwembad te bekomen. Begin echter niet op de gok 
wat tabletten in het zwembad te mikken, maar meet 
de chloorwaarde eerst op. Combineer ook geen 
verschillende soorten chloor want hierdoor kan een 
chemische reactie ontstaan. Voor een buitenzwem-
bad ligt de ideale chloorwaarde tussen 1 en 2,5 mg/
liter water.
Voeg na het vullen direct snelwerkend chloor toe 
zodat jouw zwembad goed ontsmet wordt, en je 
er enkele uren later al kan induiken. Nadien kan je 
langwerkend chloor gebruiken (elke 2 weken) om de 
chloorwaarde op peil te houden. Je hebt ook keuze 
uit kleine en grote chloortabletten. Het is belangrijk 
om de juiste dosis te gebruiken voor het aantal 
liter water. Een grote tablet van 200gr gebruik je 
natuurlijk niet in een kinderbad. 
Kan je niet goed tegen chloor, of gebruik je dit 
product liever niet te vaak? Dan kan je gebruik 
maken van zeoliet. Dit is een natuurlijk & vulkanisch 

-
gen. Deze mineralen kunnen het chloorverbruik 
halveren, en ook backwashen (zie punt 4) moet hi-
erdoor minder vaak gebeuren. Nog een bijkomend 
voordeel: zeoliet gaat tot wel zes jaar mee. 

3  WEG MET VIEZIGHEID
Het is bijna onmogelijk om het zwembad helemaal 
schoon te houden. Zo komen er regelmatig resten 
van zonnecrème of grassprietjes bovendrijven. Je 
kan al veel verhinderen door een voetbadje (met 
chloor) voor het zwembad te zetten. Even pootje 
baden vooraleer je het zwembad induikt, en de 
vuiligheid blijft achter. Het zorgt ook nog eens voor 
extra ontsmetting. Het is ook aan te raden om direct 
Cristal clear toe te voegen, en wekelijks te herha-
len, zodat het zwembadwater mooi helder blijft.
Is het zwembadwater al licht verontreinigd? Dan is 
Oxy pool & spa het geschikte product. Dit is een 
chloorvrije schokbehandeling die komaf maakt met 
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geen vervanger voor chloor. Voor een grondige 
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ONZE TROEVEN
20% korting op planten bij afhaling

Garantie van goede kwaliteit en service

Zeer ruim aanbod aan scherpe prijzen

Gratis levering vanaf 35 euro

Snelle levering, ook op zaterdag

Eigen fysiek afhaalpunt

Industrielaan 5
9900 Eeklo
+32 (0)9 296 40 20
www.hermie.com
info@hermie.com

 hermieplants

Als dank voor jouw bestelling krijg je 
10% KORTING* op je volgende bestelling!
Gebruik deze kortingscode: HERMIE10

*Eenmalige korting geldig met de kortingscode t.e.m. XX/XX/2020.  Niet cumuleerbaar met andere kortingen of acties.  
Niet geldig op aankoop van cadeaubonnen en serres. Voorwaarden op onze webshop.

VEEL TUINPLEZIER EN TOT BINNENKORT OP HERMIE.COM!

TIPS
U wenst elke

vrijdag onze tuintips
via mail te ontvangen?

Schrijf je in via de 
website: hermie.com


