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DE GAZET

Houd ik mijn Buxus of gooi ik mijn Buxus over de haag !
Ik houd mijn BUXUS!
Geeft je Buxus afgezien van 

de BUXUS mot? 

Je kan je Buxus weer mooi 

en groen krijgen door 

hem te bemesten met 

DCM Buxusmeststof en er 

Pholin Basaltlavameel aan 

te strooien. Pholin is een 

plantvitamine die ervoor 

zorgt dat je plant sterk staat 

en dat hij minder snel door 

de schimmelziekte (Volutella 

buxi) aangetast wordt.

De Buxusmot kan je 

verhelpen door in je tuin 

een val te hangen die de 

mannelijke mot vangt. Op 

die manier verklein je de 

populatie in je tuin. 

Bij ons verkrijgbaar!

Ik gooi mijn Buxus over  
de haag!
Indien je het niet meer 

ziet zitten om je Buxus 

te behouden. Zijn er 

tal van groenblijvende 

alternatieven.

De plant die er meest op 

gelijkt is Ilex crenata ‘ Green 

hedge’

Andere groenblijvende 

soorten:

Osmanthus burkwoodii: 
witte fel geurende bloei in 

april-mei.

Donker van bladkleur. 

Vermijdt natte grond.

Olearia haastii: grijsbladig, 

compacte groei met witte 

bloei mei-juli

Choisya White dazzler: 

witte bloei in voor- en 

najaar, zeer sterke plant. 

Zon of halfschaduw.

Lonicera nitida ‘maigrun’: 
snel bodembedekkend 

breed uitgroeiend.

Niet geschikt voor smalle 

haagjes

www.tuincentrumroegiers.be
info@tuincentrumroegiers.be
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Opendeurdag : 7-8-9 oktober 
10 % op alle planten

“Tuinieren is goed voor uw 
gezondheid. Het vermindert 
de stress, het verlaagt de 
bloeddruk en U leeft langer!”



In het najaar 
planten is slim! 
Het afgelopen jaar heeft het nog maar eens 
bevestigd: ‘In het najaar planten is slim’. 
Tijdens de winterperiode kunnen planten 
zich inwortelen, dan zijn ze tegen het 
volgende voorjaar klaar om direct aan de groei 
te gaan en zo beschermen ze zich tegen een 
droge periode doordat ze reeds ingeworteld 
zijn.

De tuintrends veranderen continue. Weet je niet 
meer welke planten te kiezen of welke stijl mooi 
is bij jouw huis. Vraag advies bij ons!

Breng een foto en een grondschets met 
afmetingen mee en we helpen graag om de 
juiste keuze te maken.

Zorg jij ook voor  
de vogeltjes ?   
Zit er bij jou een mooi 
pimpelmeesje of een 
roodborstje in de tuin dan 
is dit toch ook wel een stukje 
genieten.

Volgende planten trekken vogels 
aan in de tuin: Viburnum opulus 
(sneeuwbal), Symphoricarpos 
albus (sneeuwbes), 
Vaccinium corymbosum  

(blauwe bes),  ‘Amelanchier 
lamarckii’ (krentenboompje),  
Ilex aquifolium (hulst).

Je kan ook bijvoederen om 
vogels te lokken: 
Voedertafelmix: Merel, 
Pimpelmees, Vink, Koolmees, 
Huismus
Pinda’s: Koolmees, Grote bonte 
specht, Pimpelmees

Slim tuinieren:  
 Planten in het najaar is goedkoper doordat 
planten te verkrijgen zijn in blote wortel of kluit.
 Pholin basaltlavameel versterkt je planten 
en dan  zal je  minder of niet moeten spuiten 
tegen ziekten
 Kies langbloeiende vaste planten zoals  
vb. Echinacea, Aster, Veronicastrum, 
Rudbeckia, …
 Ken je Naturapy? Hierma kan je slim tal van 
ongedierte (mot, engerling, slak) aanpakken 
op een natuurlijk manier.  
Meer op www.tuincentrumroegiers.be

Kerstbomen
Wil je een frisse kerstboom gedurende de kerstperiode? 
Bij ons worden de bomen maar van het veld gehaald ten gepaste 
tijde en moeten ze niet eerst dagen op transport zitten. We 
hebben  een 5 tal verschillende soorten en in verschillende 
maten.  Levering aan huis is mogelijk.
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Wedstrijd:
1.Wie eet het liefst pinda’s?
2.Wat is de nederlandse naam voor Ilex aquifolium?
3.Welke bloembol is sterk tussen siergrassen?
4.Wat is de beste vervanger voor BUXUS?
5. Wat is er op 7-8 oktober in het tuincenter te doen?
6. Wanneer plant je het best?

Geef je antwoord door op  
www.tuincentrumroegiers.be/wedstrijd  

en maak kans op een Weber barbecue Kettle Plus twv: €199.99
Trekking vrijdag 6 oktober om 18 uur .

www.tuincentrumroegiers.be
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5 tips na een 
droge zomer :
1. Bij het opnieuw aanleggen van je 

gras meng TURF of Vivimus gazon in 
de ondergrond. Je gras kan dan zeker 
een beetje droogte verdragen.

2. Overweeg om een 
beregeningsysteem in je gazon of 
tuin aan te leggen. Gardena heeft een 
heel klantvriendelijk systeem. 

3. Installeer een regenton aan je 
serre of tuinhuis of misschien wel 
een tweede.  Momenteel trendy 
regentonnen !!

4. Plant een sterke bodembedekker 
tussen je planten deze houden 
het vocht in de ondergrond. 
Plant bijvoorbeeld winterharde 
Geraniums tussen je heesters.

5. Dek je bodem af met boomschors.

Combineer uw vaste planten met 
bloembollen: Plant ze NU!
Door bloembollen tussen uw vaste planten aan te planten 
bekom je de meest verrassend tuinborder.

 Waldsteinia ternata (geel) met Scilla siberica (blauw)
 Iberis sempervirens (wit) met een tulp (verschillende 
kleuren mogelijk)

 Euphorbia cyparissias (groen) met een oranje tulp !
 Anemone blanda (wit) met muscari (blauw)

Je kan ook bloembollen tussen je siergrassen planten.
Na de winter moet je de siergrassen kort knippen en dan 
ziet het er een beetje kaal uit. Een vroeg bloeiende Narcis 
in geel of wit kan het meest verrassende effect geven.
Je kan ook Allium giganteum (sierui) tussen een strak 
groeiend siergras planten vb.Panicum virgatum ‘Heavy 
Metal’.

Agenda 
Noteer alvast volgende data:

 Opendeurdagen 7-8-9 oktober. Thema:  geurbeleving in de tuin.

 10-11-12 november zijn we aanwezig op jaarbeurs Zomergem.

 17 december kerstmarkt rond Stoepekapel: wij zijn er ook bij!

Nieuwtje
Binnenkort in uw brievenbus:  
onze aktie folder!
Of ook te zien op onze website  
www.tuincentrumroegiers.be

www.tuincentrumroegiers.be
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SUPERKOOPJE

Heerlijke
hersft!

Philodendron • b  f / g  i  12 cm, d  ca. 35 cm • Philodendron selloum ‘Atom’. Excl. sierpot. Per stuk 5,99  3 voor 11,98Schaal ‘Brett’ • i  27 cm, d  10 cm • Keramiek. Perfect te combineren met de Philodendron. Excl. planten.   8,99

2 + 1
GRATIS

www.tuincentrumroegiers.be
Het tuincenter dat advies geeft op maat.                                   Ruime keuze  haagplanten   !!!

Geldig van do. 12 oktober t/m wo. 18 oktober 2017

                
TOPPER  !!

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’   
Zeer mooie groenblijvende 
haag : 3 platen per meter
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Euphorbia cyparissias: 
cipreswolfsmelk
Dit is een groenblijvende 
bodembedekker die groen geel 
bloeit van april tot juni. Houdt 
van volle zon tot halfschaduw 
en kan goed de droogte aan.

Rosa Pat Austin: oranje roos
Dit is een geurende 
doorbloeiende roos. Rozen 
houden van volle zon en 
doordat ze diep wortelen 
kunnen ze zeer goed droogte 
verdragen. 120 cm hoog.

Frangula alnus ‘Fine line’: 
sporkehout
Nieuwe leuke heester. Kan los 
in een border geplant worden 
of als haag. Vertoeft graag in 
zon tot halfschaduw en wordt 
zo’n 2 m hoog. Mooie gele 
herfstverkleuring.

Herstel je gazon in 5 stappen:
1. Verticuteer je gazon
2. Strooi Vivimus Gazon op je gazon
3. Zaai in met Riparo: dit is herstel gazonzaad dat snel 

kiemt en snel je kale plekken dicht groeit.
4. Bemest met Najaarsmeststof DCM: deze meststof 

bevat niet alleen meer kalium voor een winterharde 
en dikke grasmat maar ook extra ijzer en magnesium 
voor een diep groene kleur. 

5. Groenkalk versterkt het gazon en maakt de grond 
minder zuur, waardoor mos geen kans krijgt.

Mooie  
planten combinatie 

Pak nog voor de 
winter je gazon aan

www.tuincentrumroegiers.be

Vraag advies over jouw plantencombinatie !

- Vivimus Gazon

- najaarsmeststof

- Riparo graszaad

- groenkalk
een echte  

aanrader!

Tip: deze plantencombinatie kan je met Tulipa Spring 
Green nog afwerken.


