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Bemesting	  gazon	  
	  

In	  het	  najaar	  is	  de	  bemesting	  van	  het	  gazon	  er	  op	  gericht	  om	  het	  gras	  af	  te	  
harden	  richting	  de	  winterperiode.	  Strooi	  6-‐12	  kg	  Mix	  6	  per	  100	  m2.	  Deze	  
meststof	  bevat	  een	  laag	  gehalte	  stikstof	  en	  een	  hoog	  Kalium	  gehalte,	  zodat	  
de	  groei	  geleidelijk	  stagneert	  en	  het	  gras	  goed	  afgehard	  de	  winter	  in	  gaat.	  
De	  magnesium	  in	  deze	  meststof	  zorgt	  voor	  een	  blijvende	  diepgroene	  kleur	  
van	  het	  gras.	  Op	  gazons	  met	  mos	  kunt	  u	  beter	  Gazon	  Pur	  gebruiken.	  Deze	  
meststof	  heeft	  een	  unieke	  moswerking	  via	  de	  wortels	  en	  een	  hoger	  Kalium	  
gehalte	  voor	  een	  sterkere	  grasmat.	  Strooi	  15	  kg	  per	  100	  m2.	  	  
	  
	   	   Vivimus	  bij	  aanplant	  van	  struiken	  
	  

	   	   Om	  de	  grond	  te	  verbeteren	  bij	  aanplant	  van	  o.a.	  struiken,	  buxus	  en	  	   	   	  
	   	   hagen	  kunt	  u	  gebruik	  maken	  van	  Vivimus.	  Vivimus	  creëert	  de	  optimale	  w	   	  
	   	   ortelomgeving	  voor	  jonge	  planten	  en	  activeert	  het	  aanwezige	  bodemleven.	  Meng	  1	  deel	  
	   	   grond	  met	  2	  delen	  Vivimus	  voor	  een	  luchtige	  humusrijke	  grond.	  	   Vivimus	  bevat	  tevens	  een	  
	   	   organische	  basisvoeding	  voor	  een	  goed	  start	  van	  de	  aanplant.	  Vivimus	  zorgt	  voor	  minder	  
	   	   uitval	  van	  bomen	  en	  struiken.	  Er	  is	  ook	  speciale	  Vivimus	  Heide/Rhodo	  voor	  zuur	  minnende	  
	   	   planten	  als	  rododendrons.	  
	   	   Ook	  kunnen	  wij	  u	  boompalen,	  boomband,	  bindbuis,	  Tonkinstokken	  etc.	  	   	   	  
	   	   leveren.	  	  
	  
Bloembollen	  
	  

Verras	  u	  klanten:	  gebruik	  bloembollen	  in	  de	  tuin	  voor	  een	  verrassend	  effect	  in	  het	  voorjaar.	  Bloembollen	  
zijn	  het	  	  vergeten	  ding	  in	  de	  tuin	  van	  tegenwoordig.	  Een	  kleine	  moeite	  in	  het	  najaar	  geeft	  een	  zee	  van	  
bloemen	  in	  het	  voorjaar.	  
Wij	  kunnen	  u	  uit	  voorraad	  leveren:	  
Diverse	  Tulpenbollen	  
Narcissen	   	   	  
Krokussen	  
Sneeuwklokjes	   	  
Blauwedruif	  
	  
	  
Vanaf	  heden	  nieuw	  in	  ons	  assortiment:	  	  Gaas,	  draad	  en	  diverse	  andere	  afrasteringmaterialen.	  Kom	  kijken!
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Z.O.Z.	   	   	  
	  



 
 
 

Nationale Gazon Demodag 
 
Na het succes van vorig jaar willen we dit jaar opnieuw  
naar de gazon demodag. Diegene die  
afgelopen jaar zijn geweest waren zeer enthousiast over de  
dag. Om het netwerk bij te houden en voor de gezelligheid  
met collega’s uit de regio willen we weer gezamenlijk  
vanuit Balgoy vertrekken. 
 
Thema: Van Aanleg tot Zoden 
 
Woensdag 19 September 2012 in Biezenmortel 
 
Voor degene die interesse hebben, 
Wij vertrekken om 8.45 uur vanuit Balgoy, en gaan terug naar Balgoy na de lunch om +/- 
13.00 uur.06 2062 7078 
Geef je op:  info@willemsbalgoy.nl	  	  of bel    06 2062 7078 
 
 
 
 

praktijkdag voor hoveniers en gemeentelijk groenbeheerders 
gratis toegang na voorinschrijving op:  

www.nationalegazondemodag.nl 
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