Handleiding Covergreen plantenmatten
Bedankt voor uw aanschaf van de Covergreen® plantenmat. In dit document vindt u alle informatie
die u nodig heeft om het product voor een lange tijd mooi te houden.
Voorbereiden en plaatsen matten
Stap 1: De bodem egaliseren en zorgvuldig vrij van onkruid maken (denk hierbij ook aan de wortels
van onkruiden).
Stap 2: Breng wanneer u het nodig acht een extra bodemverbeteraar aan (zie hieronder).
Stap 3: Breng wanneer u het nodig acht extra meststof(zie hieronder) aan in op de bodem.
Stap 4: Vermeng wanneer toegepast de bodemverbeteraar en meststof in de bovenstaande 10 cm
van de ondergrond.
Stap 5: Maak de ondergrond vochtig.
Stap 6: Plaats de matten één voor één boven op de ondergrond .
Deze twee hyperlinks zijn instructiefilms, de eerste laat u het voorbereiden van de ondergrond zien
en de tweede het leggen van de matten.
Film voorbereiden ondergrond
Film leggen Covergreen® plantenmatten

Aanleg
Voor een sterke basis wordt geadviseerd om bij de aanleg van Covergreen® de volgende voeding te
gebruiken:
Op zandgrond vermengen (per m²) in de toplaag van 10 cm:
Bodemverbeteraar (aanleg)
 DCM Vivimus Universeel
Of
 Pokon tuinplantengrond
Meststof (aanleg)
 DCM Mix 2
Of
 DCM Vivivos
Of
 Pokon Siertuinmest

4 liter/m²
4 liter/m²

0,15 kg/m²
0,1 kg/m²
0,1 kg/m²

Op zware kleigrond vermengen (per m²) in de toplaag van 10 cm:
 DCM Lava Oxygen
5 kg/m²
Onderhouden
Meststof
Voor het onderhoud wordt het volgende geadviseerd:
Maart – april
DCM Mix 2
0,1 kg/ m²
Of
DCM Vivivos
0,1 kg/m²
of
Pokon Siertuinmest
0,1 kg/m²
Augustus

DCM Mix 2
Of
DCM Vivivos
of
Pokon Siertuinmest

0,1 kg/ m²
0,1 kg/m²
0,1 kg/m²

Overig onderhoud
Mocht er tussen de plantenmatten toch ergens onkruid gaan groeien, dan kunt u dit het beste direct
met wortel en al verwijderen om verdere verspreiding en groei te voorkomen. Verdere
aandachtspunten zijn het bijsnoeien van de randen of de hoogte als het niet wenselijk is dat de
bodembedekkers zich verder in de breedte of hoogte uitbreiden. Blad en eventueel zwerfvuil kan het
best ook verwijderd worden, om het de netheid te handhaven en eventuele verstikking van de
bodembedekkers te voorkomen.

