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Nutralene (Nu)
Meststoffen op basis van Nutralene®. Biedt diverse percentages langzaamwerkende stikstof. Geschikt voor
alle gazons. Deze methyleen ureum polymer beklede stikstof heeft een unieke tripel-actie vrijgave voor snel,
gemiddelde en langdurige resultaten. Stikstof wordt gelijkmatig vrijgegeven over een periode van 12 tot 16
weken onder invloed van allerlei klimatologische omstandigheden.
Eigenschappen
• Verminderde uitspoeling
• Geen inbranden, lage zoutindex
• Triple-actie mechanisme
Voordelen
Veilig in gebruik. Voorziet een efficiënt stikstofverbruik zonder verlies aan omgeving. Gelijkmatige vrijlating
onder invloed van allerlei klimatologische omstandigheden.

Greenmix Golf 20-5-12-2Mg-1Fe
Meststof met een hoge stikstofwaarde waarvan 35% bestaat uit Nutralene, hierdoor is er veel stikstof
direct beschikbaar voor de plant wat een snelle opstart verzorgt. Dankzij de Nutralene componenten zal
de meststof ongeveer 6 tot 8 weken werken. De Magnesium en IJzer toevoeging zal ook direct voor een
groene kleur zorgen.
Korrelgrootte 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg.

Greenmix Plus 14-5-14-2Mg-1Fe
All round meststof die het gehele jaar gebruikt kan worden. Dit door de klassieke samenstelling en een
Nutralene percentage van 70%. Hierdoor zal de meststof een mooie en langdurige werking geven, zonder
grote groeipieken. Werkingsduur is 8 tot 10 weken. Tevens zijn hier Magnesium en IJzer aan toegevoegd.
Korrelgrootte 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg.

Greenmix High K 15-0-28-2Mg-1Fe
De High K meststof is zeer geschikt om zowel in het voorjaar als in het najaar te gebruiken. Het hoge
Kalium gehalte zorgt voor afharding van de plant en extra weerbaarheid in stress situaties. Daarnaast is
High K voorzien van 40% Nutralene, daardoor is er in het najaar minder risico voor teveel stikstof als de
temperatuur omlaag gaat.
Korrelgrootte 1.0 mm, verkrijgbaar in zakken van 20 kg.

Lawnsand en Iron Plus
IJzersulfaat verdelgt de mossen, terwijl ammoniumsulfaat de groei bevordert zodat de grasmat weer
dichtgroeit. Strooien, bij voorkeur gebruikmakend van ochtenddauw. Indien geen regenval, binnen de 48 uur
beregenen.

Lawnsand 5-0-0-3Fe
De klassieker! Zeer bekend product onder de greenkeepers. Perfect als opstart in het vroege voorjaar.
De stikstofcomponent heeft weining temperatuur nodig. De toevoeging van 3Fe zorgt dat al het mos
zal vergaan. Wij adviseren om minimaal 500 kg/Ha te strooien. Hierdoor is er voldoende stikstof en ijzer
beschikbaar voor de plant.
Product is op zandbasis, verkrijgbaar in zakken van 25 kg.

Iron Plus 1-0-0-9Fe

Een tweede variant op de Lawnsand is Iron Plus. Doordat de stikstof samenstelling laag is en het
ijzergehalte vele malen hoger is deze meststof zeer geschikt in het najaar. Zelfs in de wintermaanden kan
dit product nog gebruikt worden om schimmel stress tegen te gaan en een goede kleur op de greens te
behouden. Ons advies is om 300 kg/Ha te strooien.
Product is op zandbasis, verkrijgbaar in zakken van 25 kg.
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Snelwerkende Meststoffen
Samengestelde meststoffen zonder langzaamwerkende stikstof. De stikstofbronnen van deze meststoffen 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 groeiseizoen 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.

Greenmix Calcium
Speciaal voor de fairways zijn deze drie samenstellinNaam
Samenstelling
gen ontwikkeld. Hoge Calcium waardes om de omzetGreenmix Start
4-0-0-32Ca-2Mg-11S
ting in de bodem te bevorderen en de niet-beschikbaGreenmix N18
18-0-0-8Ca-4Mg-25S
re voedingsstoffen vrij te laten komen. Het is bewezen
Greenmix K29
0-0-29-9Ca-10Mg-10S
dat veelvuldig gebruik van Calcium een positief effect
heeft op het afbreken van vilt. Naast de al rijke samenstelling bevatten deze producten ook biostimulanten om zo het bodemleven te stimuleren.

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.
De aanhoudende, trage vrijgeving van stikstof vergemakkelijkt 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.

4

Wax + Unieke groene kleur
Zwavel
Polymeer
Ureum

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 meststof 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 verschillende 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 hetzelfde 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
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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 ingredienten. 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 elementen uit de bodem weer terug beschikbaar zijn voor de plant. Het voedt en verhoogt de bacteriële populatie 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

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.

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
Naast deze 8 enkelvoudige samenstellingen zijn ook
Greenmix Cu
256 Koper
twee combinaties beschikbaar. Greenmix DUO is
Greenmix Fe
34,5 IJzer
een combinatie van Calcium en Magnesium. GreenGreenmix
Si
6
Silicium
mix Proteïn is een allround samenstelling met daarin
Stikstof, Magnesium en Zwavel.
Uniek aan Greenmix Trace Elements is dat ze in verschillende verpakkingen leverbaar zijn, van 1 tot 1.000 L.

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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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.

MAXSTIM
De biostimulanten van Maxstim hebben een positieve
invloed op diverse fundamentele processen, zoals
ademhaling, fotosynthese, metabolisme, nucleïnezuursynthese en ionenopname. Dit komt omdat biostimulanten een uniek mengsel bezitten van koolhydraten,
spoorelementen, enzymen, plantenhormonen, aminozuren, zeewierextracten en andere plantenextracten.
Door een plant te voorzien van een aantal van deze
ingrediënten hoeft de plant deze zelf niet aan te maken en kan de plant in plaats daarvan zijn energie
besteden aan het groeien en het zichzelf verdedigen
tegen biotische aanvallen en abiotische stress.

De voordelen van Maxstim :
•
Wortels die snel meer masse en diepte ontwikkelen
•
Een snellere en succesvollere ontkieming
•
Een verhoogde grasdichtheid
•
Een verhoogde chlorofyl
•
Verbeterde weerstand tegen en sneller herstel van plagen, ziektes en stress
•
Mogelijk een verminderd gebruik van andere onderhoudschemicaliën , voeding en andere producten.
Maxstim wordt reeds ingezet op vele internationale top sportvelden.

MAREDO
Sinds een aantal jaar is Greenmix dealer van het Nederlandse merk Maredo. Dit merk heeft een systeem
ontwikkeld waardoor de maaikooien van de triplex maaimachine kunnen worden gewisseld tegen een
van de Maredo kooien. Er zijn een aantal verschillende kooien verkrijgbaar zoals bijvoorbeeld een (hol)
prikker, verticuteerder, doorzaaier en een roller. Het grote voordeel van deze Maredo kooien is de snelheid
waarmee de bewerking kan worden uitgevoerd. Bij de meeste types is deze snelheid gelijk aan de conventionele maaisnelheid. Het is dus nu mogelijk om met een bestaande machine, deze uitgebreide bewerkingen
zeer snel en efficient uit te kunnen voeren.
Daarnaast heeft Maredo ook een verticuteerder en een spiker voor achter de trekker. Hiermee kan men de
grote oppervlaktes zoals fairways en voetbalvelden behandelen.
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NutriDG combineert hoogwaardige voedingstoffen en onze
gepatenteerde ‘Dispersing Granule Technology’ tot een homogene
korrel die ontworpen is om granulaire toepassingen te optimaliseren
Verbeterde verdeling
Zodra de NutriDG korrels in aanraking komen met
water zullen ze direct uit elkaar vallen. Hierdoor verdwijnen de korrels direct onder de oppervlakte en
tussen de wortels.

Verbeterde speelcondities
Minder oponthoud voor de spelers omdat NutriDG
minder water nodig heeft na applicatie, hierdoor
zullen de greens ook droger en harder blijven.

Proactin

Geen meststof op de golfbal en schoenen van de
spelers omdat na het uiteenvallen de korrels direct
onder het grasoppervlak zitten.

Sommige Nutri DG producten bevatten Proactin, zoals geconcentreerde I-amino zuren, actieve plant
vitaminen en andere biologische voedingsstoffen.
Proactin verbetert het wortelbestand en vergemakkelijkt de opname van meststoffen door de plant.
NutriDG

gecombineerd met Proactin creëert een

gezonde bodem zodat de grasmat beter bestand is
tegen verhoogde stress situaties.

Vanuit voorraad leverbaar :
0-0-25-3Mn-4Mg
Ideale meststof om in het vroege voorjaar te gebruiken voor afharding van de plant. De toevoeging van
Mangaan en Magnesium zal voor groene kleur zorgen en een betere resistentie tegen ziektes. In het najaar
kan deze samenstelling om dezelfde redenen worden ingezet. Voorzien van Proactin.
De korrel grootte is 0.75 mm, leverbaar in zakken van 20 kg.

13-0-26
All round meststof voor tijdens het seizoen. De stikstof component is 100% langzaamwerkend en zal
enkel zijn voedingstoffen afgeven bij hoge temperaturen. Op het moment dat het te koud is geeft hij geen
voedingstoffen af, deze zullen bij opwarming weer beschikbaar worden. Hierdoor is een lange werking verzekerd zonder groeipieken na applicatie. De grondstoffen zijn ureum en kaliumsufaat.
De korrel grootte is 0.75 mm, leverbaar in zakken van 20 kg.

15-0-15-0,3Fe-0,3Mn
De klassieker onder de meststoffen, bruikbaar gedurende het hele jaar. Deze meststof heeft 0% fosfaat. De
stikstof component is voor 50% langzaamwerkend, resulterend in een werking van 6-8 weken. Toevoeging
van IJzer en Mangaan voor extra groene kleur. Gebaseerd op ureum en kaliumsulfaat.
De korrel grootte is 0,75 mm, leverbaar in zakken van 20 kg.

18-9-18-0,3Fe-0,14Mn
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Onze meest verkochte meststof van de NutriDG lijn. Geeft een snelle opstart dankzij de hoge
samenstelling, daarnaast is 60% van de stikstof langzaamwerkend. Hierdoor zal er eveneens een lange
werking zijn. Hoog fosfaat gehalte voor een betere beworteling en daardoor ook ideaal inzetbaar tijdens
zaaien en doorzaaien. Het hoge kalium getal zorgt voor meer resistentie tijdens stress periodes. Gebaseerd
op ureum en kaliumsulfaat.
De korrel grootte is 0,75 mm, leverbaar in zakken van 20 kg.

HumicDG
Tevens leverbaar van The Andersons is de HumicDG lijn. Dit is een humuszuur of beter gezegd een
organische stof toevoeging voor de bodem en de plant. HumicDG heeft een unieke koolstof matrix met een
hoge concentratie aan mineralen en organische zuren. Humuszuur is een natuurlijke bodemverbeteraar,
organische chelator en microbiële stimulator. Dit heeft de volgende positieve effecten op de plant en bodem :
+ Zorgt voor een biologische vorm van geoxideerde koolstof, hierdoor zal de bodem chemisch en physisch
veranderen met een positief resultaat tegen bodem compactie
+ Kanaliseerd water en zorgt daardoor voor een betere bodempenetratie. Hierdoor is de behoefte van water
lager, ook in drogere periodes. Ook zal de nodige beluchting in de bodem verbeteren.
+ Verbindt de micro voedingstoffen in de bodem, hierdoor komen deze beter beschikbaar voor de plant
+ Verhoogt de CEC waarde en verbeterd hiermee de productiviteit van bodem met een lage organische stof
+ Versterkt het rendement van de bodem en de reeds aanwezige voedingsstoffen. Daardoor zal de opname
van stikstof (N) en fosfor (P) verbeteren
Fulvine zuren worden opgenomen door de wortels en
zorgen voor een hormoonachtige stimulatie van de
plant. Daarnaast helpen de zuren met het verhogen
van de stofwisseling van de plant.
Humus zuren zijn zowel in water oplosbaar als niet
oplosbaar, deze zuren hebben een hoog CEC gehalte en zorgen voor een betere opname van voedingsstoffen en stimuleren de micro-organismen.
Huminen zijn grote koolstof moleculen die niet oplosbaar zijn in water en hebben een groot vermogen om
voedingsstoffen vast te houden en beschikbaar te stellen voor de plant.

De verschillende HumicDG producten :
Naam

Samenstelling

HumicDG
BlackGypsumDG

Korrelgrotte

100% HumicDG

0,75 mm

21% HumicDG, 12% Calcium, 9% Zwavel

0,75 mm

30% Calcium, 4% Magnesium

1,00 mm

DG Lime
DG Gypsum

21% Calcium, 12% Zwavel

1,00 mm

Foltec SG

24-0-8, Humic Acid, Sporen, Zeewier

Oplosbaar

Foltec SG

8-0-24, Humic Acid, Sporen, Zeewier

Oplosbaar

Foltec SG

8-24-8, Humic Acid, Sporen, Zeewier

Oplosbaar

Strooiers :
2000 SRTM
Rotary Spreader

AndePro 2000TM
Rotary Spreader

PowerPro 2000TM
Vehicle-Mount Spreader

Hoge kwaliteit roest vrij stalen
roterende
strooier.
Gepatenteerde schroefvorminge kegelaanpassing zorgt voor een betere
nauwkeurigheid. Heavy duty roest
vrij stalen frame voor een lange
levensduur. Opblaasbare banden.
Inclusief rechter weerkaatsschild
en kuiphoes

Hoge kwaliteit roestvrij stalen
roterende strooier. Heavy duty
roest vrij stalen frame voor een
lange levensduur. Opblaasbare
banden. Inclusief kuiphoes.

Ontwikkeld voor het vastmaken
op een utility voertuig. Op afstandbedienbare motor bedient de
waaier. Inclusief snel koppelende
beugels. Dezelfde specificaties als
de 2000-SR. Vergrootte kuip : kan
gevuld worden tot 65 kg afhankelijk van de dichtheid van het product.
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REVOLUTION
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 verzekerd 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.

ZIPLINE
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 oppervlaktespanning 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 gemaakt 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
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 voorbehandeling 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 vermogen van de wortelzone om een optimaal vochtgehalte te bereiken.
De belangrijkste voordelen van Aqueduct :
•
•
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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).

AQUEDUCT FLEXX
Aqueduct Flexx is een volledig nieuw product van Aquatrols, een granulaat met een dubbele werking. Het
product voorkomt Dry Patch wanneer het in een regulier onderhoudsschema wordt meegenomen, mocht er
echter al Dry Patch aanwezig dan herstelt dit product de schade snel.
Wanneer er schade door Dry Patch aanwezig is, zorgt dit product voor een zichtbaar herstel binnen 3 dagen.
Als Aqueduct Flexx in het onderhoudsschema meegenomen wordt dan is men voor 30 dagen beschermt tegen schade door droogte.
De belangrijkste voordelen van Aqueduct Flexx:
•
•
•
•
•

Na 3 dagen zichtbaar herstel op bestaande Dry Patch
Biologisch afbreekbaar
Geen verbranding bij applicatie
08-07-2018
30 dagen bescherming voor droogte in een onderhoudsschema
Duurzame hersluitbare zakken

28-07-2018

22-08-2018

De dosering van Aqueduct Flexx is 1,25 kg per 100 m2 voor op bestaande Dry Patch. Bij een maandelijkse toepassing is de dosering 50 kg per hectare. Aqueduct Flexx is verkrijgbaar in 20 kg verpakkingen.

ATTAIN
Attain is een nieuw product van Aquatrols en komt voort uit de overname van AquaVita, net zoals Zipline. Attain
laat zich het beste omschrijven als een biostimulant of zeewier toepassing. Attain maximaliseert de voordelen
van bestaande voedingselementen en ondersteunt consistente en duurzame wortelgroei.
Attain is de toekomst van de organica, afkomstig van natuurlijke bronnen. Het unieke bioextractie proces
stimuleert optimale gezondheid van plant en bodem voor alle typen gazons, inclusief greens, tees, fairways
en sportgazons. Het product bevat 8% stikstof en 3% IJzer, daarnaast is er een laag percentage wetting agent
toegevoegd zodat het product beter opgenomen wordt.
De belangrijkste voordelen van Attain :
•
•
•
•

Stimuleert optimale gezondheid van de plant en bodem
Verbeterde presentatie van het gras met minimale input (1 kg N en 0,4 kg Fe / Ha)
Ondersteunt consistente en duurzame wortelgroei
Superieure formulering

De dosering van Attain is 10 Liter per hectare. Attain is verkrijgbaar in 20 L verpakkingen ( 2 bidons van 10 L).

FERROSOL
Ferrosol is al jaren een bekend vloeibaar ijzer product en de enige in zijn soort. Met Ferrosol zal het gras snel
groen opkleuren zonder overmatige stimulatie van groei, wielsporen of zwart worden.
Het unieke aan Ferrosol is dat het ijzer gebonden is aan het Stikstof, dit maakt het een zeer complex product.
Hierdoor neemt de plant het product vele malen efficiënter op dan andere vloeibare ijzer producten in de
markt. Met een concentratie van 15% N en 6% Fe zal er geen over stimulatie plaatsvinden.
Ferrosol kan het gehele jaar door gebruikt worden, in het voorjaar om de eerste kleur in het gras te krijgen, vlak
voor een belangrijke wedstrijd voor een mooie presentatie of in de herfst om het gras af te harden en versterken tegen ziekten.
De belangrijkste voordelen van Ferrosol :
•
•
•

Uniek stikstof-ijzer gebonden complex
Toepassing gedurende het hele jaar
Eenvoudig te mengen met water in de tank

De dosering van Ferrosol is 20 Liter per hectare. Ferrosol is verkrijgbaar in 20 L verpakkingen ( 2 bidons van 10 L).
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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 waterdistributie in de grond
•
Stimuleert en verbetert wortelgroei
•
Versterkt het effect van meststoffen, chemische producten en van topdressings
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.

AANBEVOLEN DOSERINGEN
AQUALUTION
CONCENTRAAT

WATER
VOLUME

0,5 L

50 L

500 m2

5L

250 - 500 L

5000 m2

50 ml

5L

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

5L

25 m2

DRY PATCH
BODEM COMPACTIE
Golf greens, tees, surrounds & appraoches
Golf fairways, voetbalvelden en andere
recreatie toepassingen
Pleksgewijze behandeling

BEHANDELDE
VLAKTE

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. Versnelt 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

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.
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OPPER-

SOIL 2 O
Soil2O is op basis van een niet giftige kalium gebasseerde super absorberende polymeer. Dit product kan tot
400x zijn eigen gewicht in water vasthouden. Makkelijk aan te brengen op de te behandelen delen door op
te lossen in de watertank.
De Soil2O deeltjes trekken in de grond en houden het water vast en geven dit af aan de plant wanneer noodzakelijk. Dit met alle voordelen:
+ Verbetert de vochtspanning
Doordat de minuscule deeltjes zich in de grond zetten en elk deeltje 400x zijn gewicht
in water vast kan houden word de vochtspanning in de bodem verhoogt

+ Vermindert de behoefte van beregening
De vochtspanning in de bodem zal worden verhoogd en er blijft meer water voor de plant beschikbaar.
Hierdoor zal er minder behoefte zijn aan beregening. In het hoogseizoen zal er meer vandamping aan de
oppervlakte ontstaan, echter vlak onder de bodem zullen de Soil 2 O deeltjes het water langer vast houden
waardoor er voor de plant langer water beschikbaar blijft
+ Voorkomt leaching van voedingstoffen
Doordat de plant langer over water kan beschikken en dus makkelijker meststoffen op kan nemen zal er
minder leaching voorkomen en worden de meststoffen daardoor beter benut
+ Verbetert bodem en plant kwaliteit al deze factoren helpen
aan een toename van bodem en plantkwaliteit. Mede veroorzaakt door een toename aan bodem organismen
+ Staat plantgroei toe in extreem hete en droge omstandigheden

Het product breekt af op basis van UV stralen en gaat ongeveer 3-4 maanden mee. Hierdoor is het uitermate geschikt om
in het Noord-Europese klimaat rond eind maart te spuiten met
een herhaling eind juli. Hiermee zullen de zomer maanden
afgedekt zijn en tegen de herfst is het product uitgewerkt,
precies op tijd voor eventueel een overvloed aan water.
Dosis: +/- 6 kg / Ha in 1.000 liter water

07-08-2018

15-08-2018
13

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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