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Aanplanten in de 
tuin? Wij helpen met 

de juiste keuze
Weet je niet goed hoe je een border of nieuw 
plantvak aan je terras moet aanplanten? Kom 
langs met een foto op je smartphone en we hel-
pen graag. Wat zijn uw wensen: welke kleur, 
met siergrassen of zonder, met een boom, …  
Wij helpen u in de serre een mooie, vernieuwde 
keuze te maken. 
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Hoe je tuin onkruidvrij 
houden 

 Herbekijk je border en 
plant korte heesters of 
bodembedekkers aan

 Groenblijvende 
soorten vooraan in je 
border dekken beter af

 Gebruik bij het 
aanplanten  
maisdoek onder je 
bodembedekkers. 
Deze is na 2 jaar 
verteerd en je 

bodembedekker 
is tegen dan 
dichtgegroeid.

 Cacaodoppen dekken 
de bodem goed af en 
verzuren niet

 Enkele topsoorten: 
Hebe glauca, Choisya 

White dazzler, …

Bloemenweide:  
Romantiek ten top!  
Dit jaar hebben wij een 
uitgebreid gamma aan 
bloemenweidemengsels.
Het best zaai je een 
eenjarige mengeling 
omdat deze explosief zijn 
van bloei. Deze mengsels 
zijn ook zeer kleurrijk en 

langbloeiend. Zaai niet 
voor april en uiterlijk half 
juni.  Er zijn ook mengsels 
met een frisse geur. Door 
een stukje bloemenweide 
te zaaien is je tuin een bron 
van pollen en nectar voor 
bijen, insecten en vlinders.

5 + 1 GRATIS!
Decoratieve pijnboomschors  

in maat 15/25 of 25/35,  
prijs 10.25 euro per zak 

actie geldig van  
15/03 tot 15/04/2018

Actie! 

5 tips voor de vijver na de winter 

1. Test je vijverwater op PH – zuurtegraad,  
Gh – hardheid 

2. Indien veel visbezetting ververs je water 1/3 
3. Voeg bacterieën toe om je biologisch evenwicht na de 

winter terug te krijgen. Gebruik DCM Optima Bact. 
4. Haal slib weg van de bodem: Bio- oxydator helpt 

daarbij.
5. Overtollig slib en verdorde bladeren kan je weghalen 

met de Pondovac van Oase: vanaf 199.00 euro
Bio- oxydator  

25 m²: 14.99 euro
Optima bact: 

vanaf 19.50 euro
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1. Heb je al gekalkt?
 Ja: 
 Nee: doe het nog in maart met DCM groenkalk  

10 kg - 6.75 euro, 20 kg - 8.99 euro, 40 kg - 13.25 euro

2. Heb je onkruid in je gazon:
 Ja: Bemest met DCM Gazon proper: organische 

gazonmeststof + anti- onkruid dosis 4 kg/100 m²;  
10 kg - 25.85 euro, 20 kg - 43.95 euro

 Nee: Bemest met Vital- green: professionele formule 
voor een supergroen en stijlvol gazon. 

 Verrijkt met Magnesium en ijzer voor een intens 
diepgroene graskleur gedurende 100 dagen.  
Dosis 4 kg / 10 m²; 10 kg - 23.95 euro, 20 kg - 36.95 euro

3. Heb je Mos?
 Ja: strooi met anti- mos van DCM: ideaal voor magere en 

vergeelde gazons met veel mos 10 kg 28.75 euro,  
20 kg 49.95 euro

 Nee: gebruik Vital- green zie 2

4. Zijn er kale plekken:
 Ja: inzaaien met dcm riparo: Snelkiemend gazonzaad 

voor herstel van kale plekken of doorzaai van het gazon 
na verticuteren of ontmossen.

 Nee: 

TIP: VIVIMUS Gazon meng je met je graszaad voor een 
snel herstel van kale plekken en een beter resultaat bij 
doorzaaien. Te verkrijgen in 40 liter: 7.75 euro en  
60 lite: 9.10 euro

Fris en groen gazon: 4 vragen na de winter

Nieuwe strooiwagens Gardena: het hulpmidddel voor het 

strooien van je meststoffen

BON -10%
Bij afgifte van deze bon: -10 % op alle meststoffen van DCM

Bon geldig van 15 maart tot 30 maart.

Groenkalk Gazon proper Riparo 
graszaad

Vivimus 
Gazon

Korte heester: 
Kennen jullie deze soort al?

Ceratostigma willmotianum: blauw 
bloeiende heester tot 60 cm is zeer goed 
bodembedekkend en rijkbloeiend. Blad 
verkleurt in het najaar oranjegeel

Olearia haastii: Kan gebruikt worden als 
haagje, in wolkvorm of als alleenstaand. 
Is bladhoudend korte heester met een 
groen-grijsblad zeer compact van groei en 
een witte bloei in de maand mei. 

Buddleja buzz: Korte heester die de 
ganse zomer bloeit met witte of paarse 
pluimvormige bloem, trekt de vlinders 
aan is niet groenblijvend maar wel goed 
bodembedekkend

Hydrangea bobo: korte pluimhortensia 
tot 60 cm hoog bloeit de ganse zomer 
cremewit en verkleurt mooi limegroen in 
het najaar.
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Fothergilla Blue shadow + Agapanthus africanus 
Albus + siergras + Kalimeris 

Mooie  
planten combinatie 
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Opgelet: Nieuwe 
openingsuren!!

Wij zullen vanaf heden op zondagnamiddag  
niet meer open zijn

Wel open de zondagvoormiddag van  
10 u tot 12 u 30

Paasmaandag, Hemelvaardag en pinkstermaandag: 
OPEN van 9 u tot 17 u

Buxusmot: Wat te doen?  
 Indien je Buxus zich nog niet heeft 
hersteld na de aantasting van de 
Buxusmot, bemest hem met DCM 
Buxusmeststof zo krijgt de plant 
energie om te groeien en nieuw 
blad aan te maken.

 DCM bladvoeding is een product 
om je bestaande Buxus die er niet 
zo fris bij staat een intense groene 
kleur te geven.Dit is rijk aan ijzer.

 Buxustrap: Dit is een val waarin 
een lokstof wordt aangebracht om 
de mannelijke motten te vangen. 
Indien je dit vroeg uithangt en er  
komen mannelijke Buxusmotten 
in de val  is het probleem tijdig 
zichtbaar: 

 - de lokstof werkt 3 maanden.
 - op natuurlijke basis en 

navulbaar
 - 1 val is goed voor 180 m²
 - prijs 39.95 euro + gratis zakje 

Buxusmesstof 

 Indien dan Motten in de val zitten! 
Dit is uw signaal om een eerste 
behandeling te starten. Kom bij 
ons binnen we geven advies!

*Kijk op weber.com voor de actievoorwaarden.

TOT 16 APRIL MET

GRATIS
iGRILL*
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