special bemesting

COMPO
Patentkali Gazon 0+0+27 (+11)
Het kali- en magnesiumgehalte zorgt voor een
perfecte afharding en ziekteresistentie van het
gras in voor- en najaar. De fijne witte korrels zijn
zeer goed strooibaar en worden snel door de
plant opgenomen.
Strooiadvies: greens: 20 tot 30 gram per m2
Agrosil LR 0+9+0
Colloidaal silicium met 9.5% fosfaat. Activeert
de wortelgroei. Normaal komt fosfaat niet dieper
dan 5 cm in de toplaag. Met Agrosil LR gaat het
fosfaat naar lagere gedeelten tot wel 25 cm
diep. Dit zorgt voor een beter wortelbestand.
Strooiadvies: greens: 20 tot 30 gram per m2
Floranid Eagle K 12+6+24
Fijngekorrelde, kaliumrijke en langdurig werkende meststof voor greens en tees voor toepassing
in het voor- en najaar. De combinatie van onmiddellijke beschikbare stikstof en de langdurig werkende stikstof van Isodur verzekert een aanhoudende groei zonder pieken.
Strooiadvies: greens: 20 tot 30 gram per m2,
tees: 30 tot 50 gram per m2
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Floranid Master Extra 19+5+10 (+2)
Fijne, complete korrelmeststof zorgt voor een
actieve groei gedurende 8 tot 10 weken. De sporenelementen ijzer, borium, koper, mangaan en
zink maken deze meststof uitermate geschikt
voor zandige greens.
Strooiadvies: greens, tee en foregreen: 20 tot 35
gram per m2
Floranid Eagle NK 20+0+20 (+3+7.5)
Fijngekorrelde meststof, zonder fosfaat, neutraal
werkend op de bodem. De voeding komt vrij
gedurende 8 tot maximaal 10 weken. Kan het
hele groeiseizoen gestrooid worden, maar bij
voorkeur in de maanden april tot september. De
kali en 3% MgO zorgen voor een gezonde, goed
afgeharde grasplant. Bevat ook Fe en Mangaan.
Strooiadvies: greens: 20 tot 30 gram per m2

DCM
DCM START NPK 18-3-3 in MINIGRAN(r)
• Combineert een snelle startwerking met een
lange nawerking dankzij een uitgekiende
samenstelling van zowel snelwerkende als
organische voedingselementen.
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• Dosis: na opkomst : 3 - 4 kg/100 m

voor een
snelle hergroei en bladontwikkeling. Na onderhoudsbewerkingen: 2 - 3 kg/100 m2 voor een
snel herstel.
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DCM VIVIFOS in MINIGRAN(r)
• Vlot opneembare fosfor.
• Ideaal voor een snelle inworteling bij aanleg
van graszoden tussen zode en ondergrond.
• Bij groot onderhoud voor snel herstel en uitstoelen van de grasmat, diepere beworteling
en minder schade bij betreding.
• Dosis: bij aanleg van greens: 5 kg/100 m2,
onderhoudsbemesting in het voorjaar: 2-3
kg/100 m2
DCM MIX GREEN NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe
(EDTA) in MINIGRAN(r)
• Met ijzer onder chelaat-vorm (geen sulfaat)
voor een blijvend diepgroene graskleur
• Dosis: onderhoudsdosis voor greens: 3 - 5
kg/100 m2, om de 4-6 weken tijdens het
groeiseizoen
DCM MIX 5 NPK 10-4-8 + 3 MgO in MINIGRAN(r)
• Combineert een groeieffect (stikstof N) en
afharden van de grasmat (kalium K en magnesium Mg), Organische meststof
• Onderhoudsdosis voor greens: 3 - 5 kg/100
m2, om de 4-6 weken tijdens het groeiseizoen.
DCM VIVIKALI NK 2-20 in MINIGRAN(r)
• Organische langwerkende kaliumbron voor
afharding in het najaar.
• Dosis: in maart: 3-5 kg/100 m2, als najaarsbemesting (nov - dec): 3 - 8 kg/100 m2,
NIEUW: DCM NAJAARSMESTSTOF NPK 8-415 + 3 MgO + Fe (EDTA) in MINIGRAN(r)
• Langwerkende NPK met ijzer (Fe) voor een
sterke grasmat in de winter, goed bestand
tegen vorst en betreding. Ijzer in chelaatvorm
• Dosis: in het najaar (september - oktober): 3-5
kg/100 m2, 1 maal per jaar.

GreenPower/
Haifa
Multigreen mini voor Tee en Green
Met de Multigreen miniprills worden de benodigde voedingsstoffen gedoseerd vrijgegeven
aan het gras. De korrelgrootte ligt tussen de 1
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Multigreen miniprill heeft een voorjaarformule
met een hoog stikstofgehalte en een najaarsformule met een hoog kaligehalte.

en 1,7 mm. De fijne en ronde korrels maken na
het strooien goed contact met de bodem.

Hi-Green voor Tee en Voorgreen
Door de korte grasstand en hoge zodedichtheid
is een meststof met een fijne korrelstructuur
vereist. Hi-Green is een zeer fijne, goed verstrooibaar granulaat dat na toepassing direct contact
maakt met de bodem. HiGreen is gebaseerd op
methyleenureum, organische ketens waarbij de
stikstof geleidelijk vrijkomt bij afbraak door
micro-organismen en onder invloed van temperatuur. Dvoor een constante kleur en een regelmatige groei.

Product

Omschrijving

Formule

Waar

Wanneer

Multigreen

Werkingsduur
4/5 maanden

30-8-8
21-10-19
26-5-20

Fairways

Voorjaar
Zomer
Zomer/Nazomer

Multigreen

Miniprills met

25-5-15

Golfbanen:

Voorjaar

miniprills

werkingsduur tot
5 maanden

22-5-22
12-0-44

Tees
Greens

Voorjaar
Nazomer

Multi-K mini

Snelwerkende
kalimeststof

13-0-46

Uitstekend te
gebruiken als
startmeststof

Februari /
Maart
Nazomer/herfst

Hi-Green

Methyleenureum
8-10 weken
werkingsduur

22-510+2MgO

Voorjaar
Zomer
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Multi-K miniprill, de finishing touch
De basis vormt het zuivere, Multi-K mini is een
ideale combinatie van weinig stikstof met 100%
beschikbaar en snel opneembare kaliumnitraat
zonder ballastzouten. Past in de bemestingsstrategie tegen ‘black layer’. Internationaal onderzoek toont aan dat Multi-K als kalibron, door
synergisme met het nitraation de extra’s biedt
die de greenkeeper wenst:

Marathon /
Melspring
Melspring, de fabrikant van het Marathon langwerkende meststoffenprogramma heeft 4 nieuwe formules aan haar programma toegevoegd.
Het gaat om Marathon Sport, een range 2-5
mm korrels, die bedoeld zijn voor sportveldbemesting en Marathon Green Jewel, een range
1-2 mm korrels voor golfbaanbemesting.

Beide types zijn verkrijgbaar in de volgende
4 formules:
• Spring: NPK 16-4-8+2MgO+0,5Fe
• NK: NK 12-14+2,5MgO+0,5Fe
• Autumn: NK 7-21
• Repair & Preseed: NPK 7-13-9+2,5MgO
Marathon is een samengestelde NPK-meststof
met magnesium, zwavel en spoorelementen. Bij
de productie wordt gebruik gemaakt van bekende minerale meststoffen zoals ureum, DAP, kaliumsulfaat, kieseriet, etc. Deze mineralen worden
door middel van een natuurlijke complexvormer
gebonden aan sterk reactief organisch materiaal
waardoor er lange keten moleculen ontstaan die
de voedingsmiddelen over een lange periode vrijgeven. In tegenstelling tot gangbare minerale
NPK-meststoffen. die worden ingezet werkt
Marathon zo’n 2 tot 3 maanden lang afhankelijk
van het toedieningstijdstip en behoefte van de
plant. Een snelle groeier zal meer voeding vrijmaken uit de meststof dan een langzame groeier,
en de meststof zelf spoelt niet uit.

ORGAPLUS
ORGAplus’ organische bemestingskorrels voor
sport- en recreatievelden zijn hét alternatief voor
chemische kunstmest en maken korte metten
met het negatieve imago waarmee organische
mest over het algemeen te kampen heeft. De
producten van ORGAplus zijn weinig arbeidsintensief, kenmerken zich door een lage geurbelasting en laten geen waxlaag op de grasmat
achter. Bovendien activeren de slow-release producten van ORGAplus het bodemleven, waardoor flora en fauna zich kunnen ontwikkelen en
een sterke en gezonde grasmat ontstaat.
Doordat de voedingsstoffen in de ORGAplusproducten vrijkomen naar gelang de behoefte
van de plant, geldt een 50% lagere stikstofgift
als advies en is van uitspoeling naar het grondwater nauwelijks nog sprake.
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Plant Health
Care OPF
Vloeibare organische en 100% biologische meststof voor Sportvelden. PHC Organic Plant Feed is
goedgekeurd als biologische meststof voor
gebruik in alle teelten. Deze meststof bevat geen
dierlijke bestanddelen of uitwerpselen. Door het
lage zoutgehalte geeft deze meststof geen risico
voor verbranding en draagt bij aan een effectief
bodemleven. De ervaring heeft geleerd dat PHC
Organic Plant Feed extra effectief is in combinatie met de andere biologische producten van
Plant Health Care.
PHC Organic Plant Feed is samengesteld uit
ingrediënten die zijn goedgekeurd door de Britse
Soil Association. Door het hoge gehalte aan sporenelementen en suikers werkt deze meststof
harmonieus samen met de bodembacteriën en
mycorrhizae van Plant Health Care. Dit product
bevat ook Yuccah, een natuurlijke uitvloeier die
ertoe bijdraagt dat de meststof goed in de grond
dringt.
VOORDELEN
• Verbetering van het noodzakelijk bodemleven
• Geen uitspoeling van kostbare mineralen
• Minder maaien en minder water geven
• Verhoogde weerstand tegen stress na maaien
en snijden
• Geeft gesloten groei en compact wortelstelsel

Scotts
Sierraform 16+0+15+Fe+Mn
Sierraform met methyleenureum met een N:K
verhouding van 1:1 voor
toepassing in het voorjaar en zomer. Het ammonium en het ijzer geven een directe
reactie in het vroege voorjaar, zelfs bij lage temperaturen. Ideaal als voorjaarsstarter.
Sierraform 18+9+18+Fe+Mn
Voor toepassing in het voorjaar en zomer, met
een N:K verhouding van 1:1 en een geringe hoeveelheid fosfaat.
Sierraform 18+24+5
Ideaal bij inzaai/doorzaai en het leggen van graszoden.

Sierraform 15+0+26+Fe
Voor de zomer-, herfst- en winterbemesting.
Door het hoog gehalte aan K is het gras beter
bestand tegen betreding, hitte, vorst en ziektes.
Deze Sierraform wordt vooral toegepast vanaf de
vroege zomer tot in de herfst.
Sierraform K-Step 6+0+27+3MgO+spoorelementen
Laag stikstof en hoog kali meststof voor gebruik
in zomer, najaar en winter.
Sierraform 22+5+5+2,4D+Dicamba
Een NPK-meststof gecombineerd met onkruidbestrijder. Deze bestrijdt de meest voorkomende
grasonkruiden, terwijl de meststof tegelijkertijd
het gras stimuleert om weer een gesloten grasmat te vormen.

Sierraform 22+5+10+2MgO+spoorelementen
Deze homogene, fijn gegranuleerde, NPK meststof met methyleenureum is prima inzetbaar in
het voorjaar en zomer. De meststof bevat tevens
een pakket aan spoorelementen
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