
Snelwerkende Meststoffen
Samengestelde meststoffen zonder langzaamwerkende stikstof. De stikstofbronnen van deze meststof-
fen zijn op ammoniakale en/of ureum basis. Daarnaast zijn er ook nog ijzer en magnesium toegevoegd als                     

spoorelementen. Meststoffen geschikt voor zowel greens, tees als fairways.  

Greenmix Summer 10-4-4-3.5Fe
Snelwerkende meststof geschikt om het hele jaar door te gebruiken. Werkingsduur is ongeveer 4 tot 6 
weken. Dankzij de 3.5Fe zal het gras een mooie donkergroene kleur hebben. Kan geduren het hele groei-
seizoen gebruikt worden. 
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 25 kg.  

Greenmix Potash 5-0-28-1Mg-2Fe
Nog een High K meststof in ons gamma, die perfect werkt om de plant af te harden. De stikstof                           
component is laag en snel werkend, hierdoor is deze meststof geschikt om tot laat in het seizoen te                  
gebruiken. Gedurende de zomermaanden is deze samenstelling ook zeer geschikt als extra kalium               
bemesting. Werkingsduur is 4 tot 6 weken.  
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 25 kg. 

Greenmix Autumn 6-5-10-6Fe 
Najaarsmeststof met een hoog ijzer gehalte voor extra ziekte resistentie. Daarnaast zit er nog 10% kalium 
in deze meststof om het gras nog vitaler de wintermaanden in te laten gaan. De fosfaten zorgen voor een 
stevige beworteling zelfs in de herfst.  
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 25 kg. 

Greenmix Tees 12-3-9-0.5Mg-1Fe 
Meststof speciaal geschikt voor het gebruik op tee’s. De korrel is iets groter en de meststof is samengesteld 
met het oog op een snel herstel van het gras.  
Korrelgrootte is 2.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 25 kg. 
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Greenmix Calcium
Speciaal voor de fairways zijn deze drie samenstellin-
gen ontwikkeld. Hoge Calcium waardes om de omzet-
ting in de bodem te bevorderen en de niet-beschikba-
re voedingsstoffen vrij te laten komen. Het is bewezen 
dat veelvuldig gebruik van Calcium een positief effect 
heeft op het afbreken van vilt. Naast de al rijke samen-

Naam  Samenstelling

Greenmix Start 4-0-0-32Ca-2Mg-11S

Greenmix N18 18-0-0-8Ca-4Mg-25S

Greenmix K29 0-0-29-9Ca-10Mg-10S

stelling bevatten deze producten ook biostimulanten om zo het bodemleven te stimuleren. 

Wax + Unieke groene kleur

Zwavel

Polymeer

Ureum

De aanhoudende, trage vrijgeving van stikstof verge-
makkelijkt de opname van andere voedingselementen 
die de plant behoudt tegen ziektes. Bevordert tevens 
zijn groei en zijn kleur. Dit proces vermindert het aantal 
toepassingen en voorkomt   mogelijke schade aan de 
plant, die het gevolg kan zijn van overapplicatie. 

XCU
‘XCU® Slow-Release Fertilizers’  producten zijn een werkelijke doorbraak!  Dit product verzorgt een superieure 
werking van de meststoffen door middel van zijn speciale coating. Door het speciale productieproces heeft 
XCU een duurzame, consequente en unieke coating. XCU is uniek omdat dit de enige langzaamwerkende 
meststof is, die een polymeer laag heeft binnen de beschermde laag zwavel.  Normale langzaamwerkende  
meststoffen hebben een polymeer coating aan de buitenkant van de laag zwavel. XCU’s zwavel en wax      
coatingaan de buitenkant beschermt de polymeer coating tijdens de verschillende stadia.  

XCU is een wax & polymeer omhulde meststof, niet oplosbaar in koud water.  De stikstof komt vrij bij zachte 
temperaturen. 
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Greenmix Turf 25-5-10-2Mg-1Fe
Onze meest verkochte samenstelling, hoog in zijn stikstofwaarde met 65% XCU zorgt voor een zeer lange 
werkingsduur. Geeft een snelle opstart met daarna een zeer gelijkmatige groei. Dankzij het gebruik van  
de XCU korrel is deze meststof minder gevoelig voor uitspoeling.  Werking 3 tot 4 maanden.  
Korrelgrootte 2.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg. 

Greenmix Sport 14-5-14-2Mg-1 Fe 
Deze meststof wordt met name gebruikt als najaars gift voor de fairways. Dit kan dankzij de 70% XCU  nog 
tot zeer laat gebeuren of zelfs nog als winterbemesting. De toevoegde sporenelementen, Magnesium en 
IJzer zorgen direct voor een groenere kleur. 
Korrelgrootte 2.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg. 

Greenmix Sport+ 14-5-28-2Mg-1Fe
Deze meststof wordt met name gebruikt als najaars gift voor de fairways. Dit kan dankzij de 70% XCU  nog 
tot zeer laat gebeuren of zelfs nog als winterbemesting. Deze Sport+ variant heeft een hoog Kalium gehalte 
voor nog meer stevigheid van de plant.  
Korrelgrootte 2.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg. 

Greenmix XCU Fairway 15-4-10-Mg-Fe
Goede all round meststof met 25% XCU hierdoor is een groot gedeelte snelwerkend. Daarna zal de mest-
stof toch nog 2 tot 3 maanden voeding geven aan de plant. 
Korrelgrootte 2.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg. 

TERRALIFT - performance fertilisers 
Het gamma van TERRALIFT bestaat uit zowel granulaire- en vloeibare meststoffen. Daarnaast zijn er verschil-
lende bodemverbeteraars en biostimulanten beschikbaar. Een uniek product is de Rocastem, die zorgt voor 
een drogere en hardere green gedurende het hele seizoen. Hieronder zijn een aantal producten uitggelicht, in 
de tabel daaronder worden de overige producten genoemd. Met de toevoeging van TERRALIFT aan de overige 
Greenmix producten hebben we nu ook een zeer hoogwaardige (deels) organische meststof beschikbaar. 

TERRALIFT TX10 + Mycorrhiza
Ideale organische meststof om nagenoeg het gehele jaar te gebruiken, de samenstelling is laag, 5-2-8. 
Echter deze meststof bevat zeer veel toevoegingen; wetting agent, mycorrhiza, humus zuren, fulviene 
zuren en aminozuren.  Werkingsduur van deze meststof is ongeveer 8 - 10 weken. 
Korrelgrootte is 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg.  

TERRALIFT - Rocastem
Terralift noemt de Rocastem niet zomaar een penetrant wetting agent, maar een wetting agent dit het-
zelfde effect heeft als de bodem verluchten. Het product werkt op vier manieren; 
- decompacteert de wortelzone door het teveel aan water af te voeren
- bevrijdt het excessieve water in de bodem door verluchting van de wortelzone 
- activeert het bodemleven, welke zich voedt aan het overtal van organisch materiaal
- stimuleert de plant om zich te weren tegen de stress van buitenaf (kort maaien en veel betreding)
Zorgt voor drogere en hardere greens het gehele jaar rond. 

Naam Type product Samenstelling Bijzonderheden

TX RANGE Granulaire greenmeststof 11-1-5 Toegevoegde zuren

TX RANGE Granulaire greenmeststof 9-1-10 Toegevoegde zuren

TX specialty Granulaire greenmeststof 4-0-7 Reductie van wormen

T-THATCH Biostimulant Enzymen en microbes Viltbestrijding

PLANTMAX Biostimulant 21% Aminozuren Aminoboost



Liquid TS
Vloeibare kalium bemesting van  2-0-4 met de toevoeging van Chinese T-saponinen. Dit zijn theebladeren die 
100% natuurlijk zijn.  Door de toevoeging van de T-saponinen komen de regenwormen naar de oppervlakte en 
gaan niet meer naar benenden. Hierdoor kunnen de (overtollige) wormen worden opgeruimd. 

Product welke zeer geschikt is in het voor- en najaar om de overlast van teveel                           
regenwormen tegen te gaan. Middel is 100% biologisch. Het is zeer belangrijk om na de 
toepassing van het product direct goed in te regenen met een minimale hoeveelheid 
van 10mm. Daarnaast hebben wij betere resultaten gehaald wanneer het middel s’nachts 
wordt gespoten en met de toevoeging van wetting agent. 
 
Inmiddels is veel praktijkervaring opgedaan bij diverse golfbanen en sportvelden. Bij de 
juiste toepassing is gebleken dat het effect veel beter is dan andere (korrel)producten.  
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Greenmix Liquids
Greenmix Liquids zijn vloeibare meststoffen met langzaamwerkende stikstof (Methylene Ureum).  Door het        
gebuik van deze langzaamwerkende stikstof, is de opname van deze stikstof door het blad en de wortels veel 
beter voorspelbaar.
 
Greenmix Liquids kunnen vermengd worden met de meeste herbiciden, fungiciden en insecticiden. Het kan 
rechtstreeks op het blad worden aangebracht of aan het irrigatiewater worden toegevoegd.

Alle samenstellingen hebben  60% langzaamwerkende stikstof en hebben een werking van 3 tot 4 weken.
Vanaf 500 L kunnen we een op maat gemaakte samenstelling aanbieden. 

Greenmix Seaweed is een vloeibare meststof op basis van zeewieren en een mengeling van organische  ingre-
dienten. Het belangrijkste bestandsdeel is het bekende Ascophyllum Nodosum zeewier. Greenmix Seaweed 
zorgt voor een dichte grasmat met een diepe wortelgroei. Herstelt uw bodem en zorgt dat geblokkeerde ele-
menten uit de bodem weer terug beschikbaar zijn voor de plant. Het voedt en verhoogt de bacteriële popu-
latie waardoor de weerstand van de plant toeneemt tegen droogte en ziektes. Tevens bevat dit product voor 
bijna 10 % aan aminozuren. 

Naam  Samenstelling

Liquid N 28-0-0

Greenmix Fe-boost 15-0-0-8Fe

Greenmix Seaweed 40 % Zeewier

Naam  Gehaltes in gram per liter

Greenmix Mn 260 Mangaan

Greenmix Mg 135 Magnesium

Greenmix K 495 Kali

Greenmix B 150 Borium

Greenmix Zn 145 Zink

Greenmix Cu 256 Koper

Greenmix Fe 34,5 IJzer

Greenmix Si 6 Silicium

Greenmix Trace Elements
Het is nu mogelijk om diverse elementen apart te gebruiken met Greenmix Trace Elements. Dit zijn zeer           
hoogwaardige vloeibare meststoffen die separaat of in combinatie met andere producten gespoten kunnen 
worden. Standaard in het gamma zijn 8 enkelvoudige elementen, soms met de toevoegingen van stikstof of 
zwavel. Ieder met een eigen eigenschap en werking voor de plant. 

Verschillende van deze spoorelementen hebben 
een bewezen effect op schimmel onderdrukking tot 
zelfs het stopzetten van actieve schimmels. Andere          
elementen voeden en versterken de plant en zullen 
een grote mate van kleur geven aan het bestaande 
gras. 

Naast deze 8 enkelvoudige samenstellingen zijn ook 
twee combinaties beschikbaar. Greenmix DUO is 
een combinatie van Calcium en Magnesium. Green-
mix Proteïn is een allround samenstelling met daarin      
Stikstof, Magnesium en Zwavel. 

De NPK samenstelling is 2-0-4 en de adviesdosering is 100 liter per hectare. Verkrijgbaar in 20 liter cans, 200 L 
vaten of 1.000 liter IBC’s. 

Uniek aan Greenmix Trace Elements is dat ze in verschillende verpakkingen leverbaar zijn, van 1 tot 1.000 L. 
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Revolution, de welbekende wetting agent van Aquatrols zorgt voor ongekende controle van de bodem voor 
een optimale speelkwaliteit. De verbetering die Revolution aan de bodem geeft zorgt ervoor dat de plant 
optimaal kan presteren. De drie belangrijkste eigenschappen van Revolution zijn dat het de vochtspanning in 
de bodem stabiliseert, een balans vindt tussen lucht en water in de bodem en Revolution zorgt ervoor dat de  
opgesloten voedingsstoffen in de bodem beschikbaar komen voor de plant. 

Met Revolution kan de hoeveelheid irrigatiewater in droge periodes precies worden bepaald. Op het moment 
dat er te veel regen valt en de bodem verzadigd raakt dan zorgt Revolution toch voor een zeer goed speelbare 
golfbaan. 

Revolution gebruikt een nieuw soort block copolymeer inclusief de unieke methyl caps, hierdoor bent u verze-
kerd van een langdurige werking. 

De belangrijkste voordelen van Revolution : 

• Gaat systematisch Dry Patch tegen
• Balans tussen water en lucht in de bodem
• Verbeterd de weerbaarheid van het gras in stresssituaties
• In natte omstandigheden vloeit het overtollige water weg
• Verbeterd de chlorofyl productie voor een consistente kleur

De Dosering van Revolution is 19 Liter per hectare. 
Revolution is verkrijgbaar in 20 L verpakkingen ( 2 bidons van 10 L) en in de bekende 208 L vaten. 

REVOLUTION

Nieuw van Aquatrols is de nieuwe wetting agent Zipline! Aquatrols heeft het bedrijf AquaVita overgenomen, 
dit bedrijf is gespecialiseerd in high tech bio extracties. Zipline is een wetting agent met daaraan toegevoegd 
een biologisch extract. 

Zipline gebruikt de bekende Aquatrols wetting agent technologieën die ervoor zorgen om de oppervlakte-
spanning van de bodem te doorbreken en voor een goede vochtbalans tot diep in de bodem. De AquaVita 
technologie zorgt ervoor dat vastzittende voedingsstoffen in de bodem loskomen en beschikbaar worden ge-
maakt voor de plant. Ook zorgt AquaVita ervoor dat toegepaste bemestingen efficiënter worden opgenomen.

De belangrijkste voordelen van Zipline : 

• Bevordert een uitgebalanceerde hydratie
• Ontgrendelt bestaande gebonden voedingselementen
• Levert constante resultaten

De Dosering van Zipline is 19 Liter per hectare voor greens en 10 Liter per hectare voor fairways. 
Zipline is verkrijgbaar in 20 L verpakkingen ( 2 bidons van 10 L) en in 110 L vaten. 

Aqueduct is speciaal ontworpen als behandeling om snel herstel te bieden aan een bestaand water probleem 
zoals bijvoorbeeld een droge plek (Dry Patch). Daarnaast kan Aqueduct ook worden gebruikt als een voorbe-
handeling om probleemgebieden te corrigeren voordat men start met een regulier preventieprogramma met 
bijvoorbeeld Revolution of Zipline. 

Dit product verplaatst het water diep in de wortelzone, vermindert de waterafstotendheid en herstelt het vermo-
gen van de wortelzone om een optimaal vochtgehalte te bereiken. 

De belangrijkste voordelen van Aqueduct : 

• Specifiek ontworpen om snel herstel te bieden aan bestaande vocht problemen
• Vermindert de waterafstotendheid snel

De Dosering van Aqueduct is 25 Liter per hectare. Aqueduct is verkrijgbaar in 20 L verpakkingen ( 2 bidons van 
10 L). 

ZIPLINE

AQUEDUCT



AQUALUTION WETTING AGENT
AQUALUTION is een  wetting agent die de spanningen van de oppervlakte vermindert en waterpenetratie in de 
grond verbetert. De formule is specifiek ontwikkeld voor het gebruik op gazons. Helpt de strijd tegen Dry Patch 
en compactie. 
• Versnelt de  penetratiesnelheid van het water in de zones aangetast door Dry Patch
• Verdiept  de waterpenetratie in de uitgedroogde en gecompacteerde gebieden
• Laat een  gelijkmatige watervermenging toe in het grondprofiel
• Vermindert  de oppervlaktespanningen zodat hydrofobe gebieden afnemen
• Bij een  regelmatige toepassing, voedt en creeërt AQUALUTION goede omstandigheden voor de water-

distributie in de grond 
• Stimuleert en verbetert wortelgroei
• Versterkt het effect van meststoffen, chemische producten en van topdressings

AQUA-MAXX WETTING AGENT
AQUA-MAXX wetting agent heeft dezelfde eigenschappen als AQUALUTION echter is deze speciaal            
ontwikkeld om op grotere oppervlakken te gebruiken. Denk hierbij aan fairways, tee’s en surroundings. Ver-
snelt en verdiept de waterpenetratie. Wanneer het te behandelen oppervlak reeds droog en hydrofoob is, zal                            
AQUA-MAXX deze spanning doorbreken en de bodem toch water op laten nemen. 

Let op, deze wetting agent is niet geschikt voor op greens. 
Dosering is 20 L /Ha 

TOEPASSING :
Wanneer het  probleem geïdentificeerd is, zal AQUALUTION moeten 
worden toegepast volgens aangeraden dosis [zie tabel], en op            
regelmatige basis elke 2 à 4 weken of totdat het gazon terug in goede 
gezondheid is. Om de doeltreffendheid van het product te verhogen, 
wordt een onmiddelijke bewatering na de toepassing aangeraden.
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AANBEVOLEN DOSERINGEN 
DRY PATCH 

BODEM COMPACTIE
AQUALUTION

CONCENTRAAT
WATER 

VOLUME
BEHANDELDE          OPPER-

VLAKTE

Golf greens, tees, surrounds & appra-
oches

0,5 L 50 L 500 m2

Golf fairways,  voetbalvelden en andere 
recreatie toepassingen

5 L 250 - 500 L 5000 m2

Pleksgewijze behandeling
50 ml 5 L 25 m2

Verwijdering van oppervlakte water 
waar een drainage probleem heerst

0,5 L 50 L 500 m2

Schadebeperking aan het gras door 
olie lekkage

50 ml 5 L 25 m2

 

AQUALUTION PELLETS
De AQUALUTON pellets kunt u makkelijk aansluiten op veel voorkomende handspuiten. Hiermee zijn de 
door droogte beschadigde delen van een golfgreen gemakkelijk te behandelen. De speciale formule van           
AQUALUTION pellets zorgt ervoor dat het ‘waxlaagje’ op de zandkorrels zal worden afgebroken. Hierdoor is de 

bodem weer in staat om vocht op te nemen en de droogte schade te herstellen. 


