terug een mooi groen gazon
na een droge zomer?
Na een droog voorjaar met veel zon, hoge temperaturen en weinig regen blijft de gazon er
maar dor en uitgeput bijliggen. Met het einde van de zomer in zicht is het aangeraden om toch
nog te bemesten zodat de gazon goed de winter doorkomt. Want…
Tijdens de winter gaat de conditie van het gazon nog verder achteruit zonder de geschikte
ingreep.

Vilmorin
VilmoGazon zorgt voor een

Later tijdens het najaar is het de ideale moment
om uw gazon te gaan bekalken met de Vilmorin

Bemesten met

rustige hergroei tijdens het najaar.

BioCalC.

• Tijdens de herfst en winter blijft het gazon diepgroen.
• Aanwezig mos verdwijnt en nieuwe mosvorming 		
wordt beperkt.
• Het hoge kaligehalte zorgt ervoor dat de gazon goed
bestand is tegen het gure winterweer.
Hoeveel strooien? 10 kg per 100 m²

€ 31,50

20 kg: 200 m2

€ 21,15

10 kg: 100 m2

Bekalken met Vilmorin BioCalc
• de bodem wordt minder zuur
• de micro-organismen activeren het bodemleven
• meststoffen worden beter opgenomen door de plant
Hoeveel strooien? 10 à 15 kg per 100 m²

€ 10,30 20 kg: 200 m2
€ 6,05 6 kg: 60 m2

Resultaat na enkele weken:
Gras is diepgroen. Mos zo goed als verdwenen.
Viltlaag verdwenen.
Bodem is diep bewortelbaar en gras groeit goed, zonder
extra maaibeurten.

BioCalc kan gestrooid worden
van eind oktober tot december.

Meststof en Kalk in één !

KL

Voordelen van deze omhulling:
• kieming wordt gestimuleerd
• snellere opkomst
• grasmat groeit sneller dicht
		

VLAKTES

ER

€ 6,30
€ 10,25
€ 15,05

IDEAA
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12 m - 200 g
30 m2 - 500 g
60 m2 - 1 kg
2

VOOR

EINE OPP

Het najaar is
spinnentijd!
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AANLEG EN HERSTEL 2 in 1
Kale plekken in een bestaand
gazon herstellen EN ook een
nieuw gazon aanleggen ?
Wat maakt dit product zo uniek ?
Dit mengsel is een mix van doorzaaigazon en sport- en speelgazon. Het bevat fijne rassen voor
een mooie, zachte grasmat EN
omhulde zaden die zorgen voor
de snelle kieming en opkomst.

30 m2 aanleg of
60 m2 herstel

1 kg

Tijdens de lente en de zomer leven spinnen meestal buiten. Wanneer
de nachten kouder worden, gaan ze warmte opzoeken en vinden we ze
meer terug in huis, in de garage of in een magazijn. Om deze dieren weg
te houden, ontwikkelde Weitech ultrasone ongedierteverjagers die
naast spinnen ook andere kruipende insecten en knaagdieren wegjagen.
De toestellen produceren complexe ‘geluiden’ met een zeer hoge frequentie (ultrasone trillingen) die een invloed hebben op hun
zenuwstelsel en hun communicatieve en sociale gewoonten. Ze verlaten gedwongen de plek waar ze ongewenst zijn en gaan terug
naar hun natuurlijke leefomgeving. Ultrasone trillingen gedragen zich als geluiden: ze weerkaatsen op gladde oppervlakken en
worden geabsorbeerd door poreuze of zachte materialen. Ze werken binnen beter dan buiten.
45 m² - 60 m² - 90 m² - 140 m² - 280 m²
Verschillende modellen zijn beschikbaar naargelang de grootte van de ruimte
waar het toestel geplaatst wordt.
€ 18,60 ➞ € 43,70

Niet
bijgeleverd.
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DOORZAAIGAZON is ideaal voor
het herstellen en vernieuwen van de
beschadigde grasmat. De snelle opkomst
van het gras heeft alles te maken met de
‘Rapid Green’-omhulling, een kleurloze
omhulling met meststof op basis van
algenextracten.

20 kg: ± 300 m2
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Kale plekken in het gazon kunnen meerdere
oorzaken hebben:
schade do

en

er

€ 29,50

droge zom

Alleen maar voordelen:
• extra magnesium voor een groener gazon.
• kalk voor de ontzuring van de bodem.
• geen gevaar voor verbranding.
• een beheerste groei en een langdurige
werking zorgen niet voor extra
maaibeurten.
Hoeveel gebruiken?
sept. - okt.: +/- 6 à 7 kg/100 m²

Een gazon herstellen...

tsen

Met 1 strooibeurt voldoet de Vilmorin
CombiGazon aan deze 2 behoeftes

ACTIE

800 g +
25% gratis

€ 9,90

Moestuin in het najaar
In onze moestuin kunnen we volop oogsten:
courgettes, boontjes, wortelen, pompoenen,
zomerprei, sla, kruiden, ….
Het mooie resultaat van het werk in het voorjaar
en tijdens de zomer!

Vanaf nu komt er plaats vrij in de moestuin.
Wat kunnen we in het najaar nog doen?

Hollands Breedblad
Deze vroege en
groeikrachtige
variëteit met brede
bladeren is geschikt
voor oogst tijdens de
herfst.

We kunnen wintergroenten zaaien:

Groene van Louviers
Vroege en vorstbestendige
variëteit. Zeer kenmerkende
lepelvormige bladeren.
Groene volhart
Eén der productiefste variëteiten en
erg geschikt voor oogst tijdens de
herfst en de winter. Vroege variëteit
met afgeronde blaadjes.

VELDSLA
Groene Cambrai
Deze late variëteit vormt
grote en afgeronde blaadjes
en is zeer goed bestand
tegen koude.

SPINAZIE

KROPSLA

Parys F1
Deze variëteit vormt grote
bladeren, is zeer goed bestand
tegen de koude en bij uitstek
geschikt voor teelt tijdens de
herfst en de winter. De echte
meerwaarde van dit ras is de
goede ziekteresistentie.
Winterreuzen
Deze hyperproductieve variëteit vormt
grote, donkergroene bladeren en is erg
bestand tegen vorst en dus ideaal voor
oogst tijdens de winter.

Vit
Deze vroege en productieve variëteit
produceert mooie ronde blaadjes met
een uitstekende smaak.
Zeer gemakkelijk te telen dankzij de
goede weerstand tegen ziektes en vorst.

ANDIJVIE

Winterwonder
Deze sterke wintervariëteit is
weinig gevoelig voor koude
en vormt zware kroppen met
groen-blonde bladeren.

RAKETSLA

TIP

Raketsla groeit best op een zonnige
standplaats of in pot. Knip regelmatig de bladeren, om het ganse jaar
door te kunnen oogsten.

Salanca
Deze variëteit vormt prachtige, grote
kroppen met een bleek hart. Zeer
gemakkelijk te telen en verdraagt
goed koude.

Indien je beschikt over een serre of koude kweekbak
kun je tijdens het najaar langer zaaien en planten.
Veldsla kan gezaaid worden tot eind januari.

Mathilde
€ 112,95
Alice € 58,85
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€ 7,85 / 500 g

De ideale basis voor
een geslaagde teelt in
de moestuinbak!

€ 15,40 / 500 g
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30 L € 9,95
40 L € 10,70

Tijdens het najaar vraagt de bodem een onderhoud!

UNIEK
voor de
tuin!

Or Brun Plantaarde
• Gebruiksklaar
• Luchtig en goede waterhuishouding door de
toevoeging van turf
• Gecomposteerde schors zorgt voor een goede
drainage
• Betere bodemstructuur zorgt voor een goede
doorworteling en gezonde planten
• extra voeding door de toevoeging van dierlijke mest
en algen

uw winkel:

De bodemverbeteraar heeft tal van voordelen voor de tuin:
• brengt extra voedingselementen, humus en micro-organismen aan
• zorgt ervoor dat de plant een betere groeistart kent
• betere bodemstructuur: zware grond luchtiger, zanderige grond minder doorlatend
• laat de plant beter meststoffen opnemen
• planten zijn sterker dus ziekteresistenter
• minder gietbeurten
Het bodemverbeterend middel Or Brun Authentique is ideaal voor het onderhoud
van de tuin, bij het aanplanten voor de winter en tijdens de vroege lente bij het
klaarleggen van de moestuin.

5 kg € 7,95 - 15 kg € 11,50
Prijzen en aanbiedingen geldig tot 31/10/2019. Verantwoordelijke uitgever: BUCOMAT n.v. - Karrewegstraat 138 - 9800 Deinze

