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Actueel ziekten en plagen

23 september 2013

Op dit moment zien we behoorlijk wat gazons die te lijden hebben gehad van de hoge temperaturen van een aantal weken terug en zoals dat
genoemd wordt; “van de wortel zijn” Directe actie is nodig: Geef een
combinatiebemesting van Beendermeel extra en Vabomix 1. Daarna
beluchten met prikrol. Op deze manier herstelt de zode weer. De oorzaak is meestal een schimmelaantasting op de wortel, Pythium.
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Duurzaamste hovenier én tuin verkiezing deadline!
Innogreen Aqua en Climate

Verkiezing van de Duurzaamste Hovenier en Duurzaamste Tuin van Nederland 2013
Inschrijven kan tot 15 oktober.
Het gazon in de herfst

Innogreen nieuws

Tijd voor kali gift en afstrooien

*Innogreen verdeler van duurzaam boomverankering systeem van

De zomer is voorbij en we gaan
de tuinen weer winterklaar maken. Daarbij is het van belang om
een gift VaBomix 2 te geven aan
gras en borders. Dit bevat de
benodigde kali om goed de winter door te komen. Kali stimuleert de
aanmaak van suikers (antivries) in de plant en vergroot de natuurlijke
weerstand tegen schimmels. Gazon met veel mos ook in het najaar
bekalken en zandgronden afstrooien met cocossubstraat. Dit remt de
vorming van mos en verbetert de structuur. Op kleigronden biolite
strooien (soort basaltmeel ). Het bevat een hoge concentratie aan

Natural Plastics Keeper systeem
We planten bomen voor CO2reductie. Maar voor een nieuwe
boom zijn, zoals we gewend zijn in
Europa, twee houten boompalen
nodig. Daarvoor moet een boom
worden opgeofferd van 10 à 15
jaar oud. Eigenlijk praten we hier
over een boom ondersteund door
twee overleden soortgenoten.
Natural Plastics heft het Keeper
systeem ontwikkeld: biologisch
afbreekbare ondergrondse
boomverankering.
Voor info: zie website of mail:
snijders@innogreen.nl

silicium, kalk, magnesium en sporenelementen. Door Silicium
wordt de natuurlijke weerstand van de plant versterkt. Het is
speciaal geschikt voor de verbetering van de structuur van
kleigronden. Zowel bij cocos als bij Biolite is het verstandig na
het strooien te prikken.
Turf(strooisel) of cocos om borders af te strooien.
Ook bij ons verkrijgbaar. Bestel tijdig bij grotere hoeveelheden.
Strooizout
Het is nog lang geen winter, maar ook (natuurlijk )strooizout is bij ons
te bestellen, + strooiwagens enz.

*Innogreen is toegetreden als partner van NL
greenlabel. Zie http://www.nlgreenlabel.nl/
partners/

Innogreen Aqua en Climate

Projecten
Momenteel wordt er druk gewerkt aan ruimte voor de rivier.
Hiervoor worden adviezen geschreven waarvan het gras, de wildbloemen en het bemestingsadvies door Innogreen wordt gedaan.
(Project i.s.m. Koek BV Werkendam). http://www.bvkoek.nl/onswerk/projecten/product/show/nederrijn/
Op de bibliotheek van de TU Delft is een grasdak aangelegd. Hier waren echter behoorlijke problemen. Samen met de opdrachtgever is
een verbeterplan opgesteld om het dak weer mooi groen te maken.
Voor de aanleg van de tuin van het Rijksmuseum is er voor van der
Spek hoveniers advies uitgebracht voor bemesting en bodemverbetering. http://mvdspekhoveniers.nl/mvdspekhoveniers/index.php?
page=rijksm&cont=r_project

Het uit bedrijf stellen van tuinberegening,
pompen, filters en fonteinen behoort tot de
dagelijkse werkzaamheden. Informeer naar
de mogelijkheden bij voorde@innogreen.nl
*Innogreen is dealer geworden van de kwaliteits
producten van Oase.
Vraag de gratis dikke catalogus bij ons aan.

Product ontwikkeling:
Voor 2014 staan er een aantal nieuwe producten op de rol.
Er is onder andere een geheel nieuwe meststof is in ontwikkeling.
Meer in de volgende nieuwsbrief.

Planttijd.
Gebruik BioBodem bij aanplant om bodemleven
op peil te brengen en inboet te voorkomen.

Actie
Innogreen hecht veel waarde aan een gezonde
bodem en stimuleert om die reden het gebruik
van bodemmonsters. Om dit kracht bij te
zetten ontvangt u de gehele maand oktober
35 % korting op elk bodemmonster.

Structuur-actief aanplantgrond voor bodemver-

betering en aanplant bomen, heesters en
vaste planten.
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