
Laat u inspireren door de onbewerkte foto’s op greentocolour.com.

®

ONKRUID VERWIJDEREN

Pak het consequent aan.

• Zeker na het planten vaak controleren zodat 

vasteplanten kunnen wortelen en groeien 

zonder concurrentie van onkruid.

• Van maart/juni om de drie weken 

schoffelen, daarna alleen de randen. Waar 

nodig met de hand consequent verwijderen. 

Bij net aangeplante projecten is een hogere 

frequentie nodig. Vooral zaadonkruiden 

kunnen, zeker bij warm weer met zon en 

een bui, snel uitzaaien.

• Afhankelijk van voorbereiding, het seizoen  

en het weer zijn vasteplanten snel dicht-

gegroeid en is schoffelen nauwelijks nodig.

• Loop bij het schoffelen achteruit zodat 

losgeschoffelde grond en onkruid niet meer 

aangetrapt worden.

• Gebruik een klein schoffeltje en schoffel 

max. 1 cm onder het grondoppervlak door, 

zodat groene delen van wortels gescheiden 

worden.

Voorkomen is beter dan genezen.
• Plant in losse, schone grond. Wortel-

onkruiden verwijderen is het makkelijkste 
als er nog geen andere planten staan.

• Gebruik goed bemeste grond, plant 
minimaal acht grote vasteplanten per m² 
(30 cm plantafstand) om snelle dichtgroei 
te creëren. De planten winnen het snel van 
het onkruid.

• Gebruik bij voorkeur ‘Hello 
Garden’/’Griffioen’ vasteplanten; 
herkenbaar aan de vierkante, blauwe pot. 
Deze planten hebben veel groeikracht en 
onderdrukken onkruidgroei.

GreentoColour® brengt duurzame 
beplantingen met een kleurrijk 
resultaat, terwijl de exploitatiekosten 
ervan door het lage onderhoudsniveau 
concurrerend zijn. De enorme 
biodiversiteit en de zeer lange 
levensduur zijn allemaal bonus.

Om deze gegarandeerde belofte waar te 
kunnen maken, past GreentoColour® 

een unieke formule toe die rust op vier 
pijlers: de juiste plant op de juiste plaats,  
grondverbetering, gebruik van acht 
vasteplanten in P11-kwaliteit per m² en 
een onderhoudsplan met als belangrijk 
onderdeel het kort afmaaien/mulchen/
mesten in maart.

ONKRUID VOORKOMEN GREENTOCOLOUR®



Straatgras  Basterdwederik  

Gewone raket Herderstasje  

Kleefkruid Knopkruid 

Melganzevoet Paarse dovenetel

Perzikkruid Akkermelkdistel

Akkerdistel Biggenkruid

Brandnetel Paardenbloem 

Heermoes Klaverzuring

Boterbloem Kweek

Akkerwinde Zevenblad

ZAADONKRUIDEN:  
SCHOFFELEN

Deze onkruiden voor de bloei schoffelen om uitzaaien te voorko-

men. Regelmatig bijhouden (voorjaar/zomer iedere drie weken). 

Bij voorkeur bij droog weer schoffelen om nieuw wortelschieten te 

voorkomen. Bij nat weer onkruid verwijderen met een hark.

WORTELONKRUIDEN: 
 MET WORTEL VERWIJDEREN

Deze onkruiden kunnen vanuit de wortel opnieuw uitlopen. Ze 

moeten daarom met een schop of een hak volledig uitgestoken/

uitgegraven en afgevoerd worden. Bij alleen schoffelen, zullen de 

planten spoedig opnieuw uitlopen.

ONKRUIDKAART 


