DLF - Graszaden
MASTERLINE: DE KEUS VAN PROFESSIONALS
Masterline is hét grassenmerk van DLF voor de professionele golfmarkt. Voortgang door innovatie vraagt om
een professionele uitstraling. De Golfmengsels binnen Masterline bevatten alleen de allerbeste grasrassen van
de lijsten STRI-Bingley, NTEP en de GrasGids. Rassen die garant staan voor een topprestatie op de golfvelden.

VOLLEDIG PROGRAMMA VOOR GOLF
DLF heeft reeds jaren een volledig kweekprogramma gericht op de golfmarkt. De proeven worden uitgevoerd
in diverse landen, o.a. ook in de Benelux. Zodoende is van al het kweekmateriaal bekend hoe ze presteren
onder onze omstandigheden.

PRONITRO : VOOR EEN DICHTERE GREEN
PROnitro is een nutriëntencoating (stikstof) welke aangebracht wordt op graszaden. Door het procédé in deze
coating worden de aanwezige voedingsstoffen veel efficiënter benut. Het graszaad krijgt daardoor een forse
voorsprong, welke het gedurende het gehele speelseizoen behoudt. Door de forsere beworteling is het gras
tevens sterker, laat minder straatgras toe en is minder droogte- en ziektegevoelig.

GROMAX : VOOR EEN SNELLERE KIEMING
De coating GroMax staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage
kiemers (zoals veldbeemd, agrostis en roodzwenk) hebben hier duidelijk hun voordeel van. GroMax is een
doorontwikkelde versie van de reeds bekende cytokinine-/zeewierextract-coating. De garantie voor een snellere kieming onder minder gunstige omstandigheden.

4TURF® : TETRAPLOÏD ENGELS RAAIGRAS MET VERBETERDE GROEIKRACHT
4turf® is een nieuwe generatie tetraploïd Engels raaigras, ontwikkeld voor een snellere vestiging, sterkere diepere beworteling en de soort is veel stresstoleranter dan diploïd Engels raaigras. 4turf® kan beter omgaan met
verschillende stressvolle omstandigheden, zoals droogte, kou, ziekte en betreding.

TRIO-BENT MET PRONITRO
Agrostis capillaris (gewoon struisgras) en Agrostis Stolonifera (wit struis)
Speciaal voor Greenmix ontwikkeld mengsel door DLF. Bestaande uit 50% gewoon struis, met het goede
ras Jorvik. De andere 50% bestaat uit wit struis gras met twee rassen, 25% Cobra Nova en 25% CY-2. Daarnaast is dit mengsel behandeld met de PROnitro coating welke voor een zeer hoge en snelle opkomst van
het gras zorgt, daar de voedingsstoffen reeds aanwezig zijn.

ARROWTOWN
Agrostis capillaris (gewoon struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. 1
Het nieuwste ras van DLF in de gewoon struisgras categorie is direct een succes. Hoog op de diverse
graslijsten. Arrowtown kenmerkt zich door een hoge mate van fijnbladigheid in combinatie met een zeer
dichte mat. De kleur is midden groen, daarnaast laat het gras zich zeer kort maaien. Vanwege de zeer
dichte groei is er goede resistentie tegen ziektes en straatgras.

MANOR
Agrostis capillaris (gewoon struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. 2
Met de komst van Manor wordt op golfgreens steeds meer gebruik gemaakt van Agrostis capillaris.
Manor doet in de praktijk niet onder voor de andere soorten. Met name daar waar minder gebruik wordt
gemaakt van pesticiden is Manor de beste keus. Zeer goede resistentie tegen ziektes.

VILLA 1
Agrostis Canina (kruipend struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. 1
Een elite ras, wordt met name gebruikt op golfgreens. Villa 1 heeft zeer goede golfgreen eigenschappen en is zeer goed resistent tegen ziektes. Kan zeer kort gemaaid worden. Zeer geschikt onder laag
bemestingsniveau.
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COBRA NOVA
Agrostis Stolonifera (wit struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. 1
In verschillende onderzoeken in zowel de UK als USA getest. Komt uit deze testen als beste ras binnen de
wit struisgras soorten. Zeer hoge kwaliteit met een goede groeisnelheid voor direct een dichte grasmat.
Uitermate geschikt om zeer kort te maaien, daardoor een ideale toepassing voor greens. Zeer goede
resistentie tegen ziektes.

INDEPENDENCE 1
Agrostis Stolonifera (wit struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. Een compleet nieuw ras, levert een topkwaliteit dichte green. Het ras vestigt zich snel, heeft een zeer
goede resistentie tegen poa-annua invasie en herstelt snel na balschade. Independence 1 is ontwikkeld
in de USA onder condities waar zeer kort gemaaid wordt.

CY-2
Agrostis Stolonifera (wit struisgras)
Bingley positie 2018 : Nr. 3
Een elite struis gras ras speciaal ontwikkeld om de hoge temperaturen en vochtigheid van Japan te
kunnen weerstaan. Doet het goed op zowel zand ondergronden als natuurlijke gronden. Tolereert zeer
lage maaihoogtes. Super resistentie tegen sneeuwschimmel en een goede resitentie voor dollar spot.
Staat hoog genoteerd op de diverse ranglijsten

Samenstellingen Golfmengsels

PROMASTER SV 7

B 3 MASTER

20 %

BALANCEMASTER

25 %

20 %

SLOWMASTER GM

4TURF

RECREAMASTER
PROnitro

25 %

SPORT

ROUGHS

LAWNMASTER GM

Engels raaigraas

FINESSEMASTER GM

PROMASTER GOLF

TEES EN FAIRWAYS

GREEN 100

GREEN GM

TRIOBENT

GREENS

10 %

30 %

75 %

20 %

45 %

Roodzwenkgras
FORS

30 %

30 %

30 %

15 %

20 %

GEWOON

45 %

50 %

25 %

40 %

15 %

FIJN

45 %

50 %

25 %

30 %

15 %

Gew. struisgras

50 %

30 %

10 %

Hardzwenk
Veldbeemdgras
Wit struisgras
Schapegras

30 %

20 %

20 %

5%

5%

25 %

35 %

15 %

25 %
25 %

50 %
20 %
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