
Krijg grip
   op water

Wetting agents en anti-dauwproducten

Een compleet 
assortiment met 

geavanceerde 
technologieën



Water is een kostbare bron die     
essentieel is voor hoogwaardig gras



  Ideaal voor toepassing            Geschikt voor toepassing

Ons unieke en flexibele assortiment wetting agents en anti-
dauwproducten is ontwikkeld om het watergebruik en de 
vochtregulatie te optimaliseren. 

Deze producten in vloeibare, korrel- en tabletvorm zijn ontwikkeld om aan te sluiten op uw 
bestaande watermanagementstrategie. Met behulp van gepatenteerde technologie biedt 
het assortiment preventieve en curatieve producten die geschikt zijn voor natte en droge 
omstandigheden en het hele jaar door flexibel kunnen worden toegepast.

Krijg grip op uw watermanagement
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Pagina Formule Type

H2Pro TriSmart 4 vloeibaar
indringend, 
verspreidend, 
vasthoudend

 

H2Pro FlowSmart 5 vloeibaar bodemindringend 

H2Pro AquaSmart 6 vloeibaar indringend, 
watervasthoudend    

H2Pro DewSmart 7 vloeibaar anti-dauw    

H2Pro SaltSmart 8 vloeibaar zoutverminderend          

H2Pro Tablet 9 oplosbare 
tablet plekbehandeling   

H2Pro Granules 10 korrel plekbehandeling 



Voordelen

Een hoogwaardige wetting 
en water conservation agent
H2Pro TriSmart is geformuleerd met drie oppervlakte-actieve 
watermanagementtechnologieën voor goede waterdoordringing, zelfs tot 
in de wortelzone en om het watervasthoudend vermogen van zanderige 
wortelzones te verbeteren.

Kenmerken

Formuleringstype: vloeibaar

Technologie: oppervlakte-actieve stof

Verpakking: 5 liter en 120 liter

Dosering: 5.000 m2 (5 liter) 
   120.000 m2 (120 liter)

Werkingsduur:* 4 weken

Type: bodemvocht- 
   optimalisator

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

Toepassingsinformatie

Dosering:  Volledig programma:  
    maandelijks 10 l/ha  
    Late-startprogramma:  
    maandelijks 25 l/ha,   
    daarna 10 l/ha

Hoeveelheid water: 600–1.000 m2

Frequentie: maandelijks

Gebruiksgebieden

Greens 

Tees 

Fairways            

Rondom greens 

Kragen en approaches van greens 

Stadionvelden 

Buitenvelden 

Gazons 

indringend, verspreidend  
en vasthoudend

 › Uiterst effectieve  triple-active formulering

 › Zeer effectief tegen de vorming van  
lokale dry patch

 › Verdeelt vocht gelijkmatig  
door de bovenste bodemlagen

 › Significant verminderde irrigatiebehoefte
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 › Helpt oppervlaktewater snel door te 
dringen

 › Zorgt voor drogere en stevigere 
speeloppervlakken het hele jaar door

 › Helpt bij het spoelen van carbonaten en 
zouten uit de wortelzones

 › Kan worden gebruikt als onderdeel van 
een geïntegreerd ziektebestrijdingsplan

Kenmerken

Formuleringstype: vloeibaar

Technologie:  oppervlakte-actieve 
stof

Verpakking: 10 liter en 120 liter

Dosering: 10.000 m2 (10 liter) 
   120.000 m2 (120 liter)

Werkingsduur:* 4 weken

Type: bodemindringend

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Gebruiksgebieden

Greens 

Tees 

Kragen en approaches van greens 

Stadionvelden 

Tennisvelden 

Cricketvelden  

Toepassingsinformatie

Dosering: 10 l/ha

Hoeveelheid water: 250–600 l/ha

Frequentie: maandelijks

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

Waterinfiltratie  
en -doordringing  
via de wortelzone 

Een gespecialiseerde super-
indringende wetting agent
H2Pro FlowSmart is een hoogwaardige indringende wetting agent  
voor gebruik op een breed scala aan grasvelden.  De FlowSmart-
formule combineert polymeer- en superindringende oppervlakte-
actieve technologieën om de prestaties tot 4 weken te optimaliseren. 
FlowSmart werkt door de oppervlaktespanning van water te verlagen 
om een snelle infiltratie en doordringing te bevorderen via bodemlagen 
die water zeer goed opnemen. 

Voordelen
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Voordelen
Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

 › Verbetert de waterefficiëntie voor 
buitenvelden

 › Helpt dry patch te verminderen

 › Flexibele toedieningdosering

 › Beschermt de kwaliteit van het gras 
tijdens  
droge periodes

Kenmerken

Formuleringstype: vloeibaar

Technologie:  oppervlakte-actieve 
stof

Verpakking: 5 liter en 120 liter

Dosering: 10.000 m2 (5 liter) 
    240.000 m2 (120 liter)

Werkingsduur:* 4–6 weken

Bevat:  bodemvocht- 
optimalisator

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Gebruiksgebieden

Tees 

Fairways 

Rondom greens 

Kragen en approaches van greens 

Sportvelden 

Buitenvelden 

Gazons 

Productie van graszoden 

Renbanen/galoppeerterreinen  

Toepassingsinformatie

Dosering: 5–10 l/ha

Hoeveelheid water: 400–800 l/ha

Frequentie: elke 4–6 weken

Gespecialiseerd 
superindringend

Een kostenefficiënte wetting 
en water conservation agent
H2Pro AquaSmart is een wetting agent voor buitenvelden waarbij 
de dosering laag kan worden gehouden voor een kosteneffectief 
programma. De agent voor lage dosering zorgt voor een efficiënter 
watergebruik doordat de bodem langzamer droogt en vervolgens snel 
opnieuw wordt bevochtigd voor een gezonde plant en een hoogwaardige 
ondergrond.
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Voordelen

anti-dauwproduct voor gras
H2Pro DewSmart voorkomt het ontstaan van dauw op het grasblad. 

Dit product is ideaal als onderdeel van een geïntegreerd grasbeheer om 
het risico op uitbraken van ziekten te minimaliseren en de kwaliteit van 
het oppervlak te verbeteren.

 › Onder optimale omstandigheden kan 
dauw 3-4 weken worden beheerst

 › Wanneer DewSmart wordt gebruikt 
als onderdeel van een geïntegreerd 
ziektebestrijdingsprogramma, kan 
het helpen om het risico op ziektes te 
verminderen

 › Vermindert de noodzaak om in de ochtend 
regelmatig dauw van greens te sweepen

 › Greens kunnen vrij zijn van dauw voor een 
nettere snede en voor vroege golfers

Kenmerken
Formuleringstype: vloeibaar

Technologie:  oppervlakte-actieve 
stof

Verpakking: 10 liter en 120 liter

Dosering: 10.000 m2 (10 liter) 

Werkingsduur:*  tot 21 dagen indien 
toegepast in optimale 
omstandigheden

Type: anti-dauw

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Gebruiksgebieden
Greens 
Tees 

Kragen en approaches van greens 
Cricketvelden 

Tennisvelden 

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

Gebruiksinstructies
De beste prestaties worden bereikt 
wanneer het product onder optimale 
omstandigheden wordt toegepast. 

Pas toe op een droog oppervlak. Maai of 
borstel het gras voor elke bladtoepassing. 
Gebruik spuitdoppen die geschikt zijn voor 
bladtoepassing.

Toepassingsinformatie
Dosering: 10 l/ha

Hoeveelheid water: 300–400 l/ha 
Frequentie: elke 14 dagen

Tankmixinstructies
Wanneer H2Pro DewSmart wordt gemengd 
met andere producten kan dit de prestaties 
negatief beïnvloeden.

7



Voordelen

Een gespecialiseerde 
indringende 
natriumverwijderaar
H2Pro SaltSmart is een indringende oppervlakte-actieve stof plus 
calcium macro-polymeer. Het is ontwikkeld om water te verplaatsen 
en kationen uit te wisselen, waardoor de impact van zout op het gras 
wordt verminderd. Het product laat water infiltreren, lost zouten op 
en spoelt zouten onder het wortelniveau of naar het afvoersysteem.

 › Gespecialiseerde indringende 
natriumverwijderaar

 › Verplaatst water en wisselt kationen uit

 › Vermindert de impact van zout op het gras

Kenmerken

Formuleringstype: vloeibaar
Technologie:  oppervlakte-

actieve stof
Verpakking: 5 liter
Dosering: 833–2.500 m2

Typische reactie van  
grasplanten:* direct
Type: zoutverminderend

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Gebruiksgebieden

Greens 

Tees 

Fairways 

Rondom greens 

Kragen en approaches van greens 
Stadionvelden 

Sportvelden 

Buitenvelden 

Renbanen/galoppeerterreinen 

Gazons 

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

Toepassingsinformatie

Dosering: 20–60 l/ha
Hoeveelheid water: 800–1.000 l/ha
Frequentie: maandelijks

Indringen, oplossen 
en uitspoelen van zouten

Before After

Na+

Ca++
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Voordelen

Tablets

Een wetting agent voor  
gebruik in spuitpistolen voor  
effectief bewateren met de 
hand
H2Pro Tablet is vooral effectief voor de behandeling van lokale  
droogteplekken en voor het helpen verminderen van de totale 
irrigatiebehoefte.

Kenmerken

Formuleringstype: oplosbare tablet

Technologie:  oppervlakte-actieve 
stof

Verpakking: 6 x 250 g tabletten

Dosering: 6 x 500 m2

Werkingsduur:* 2–4 weken

Type: plekbehandeling

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

Gebruiksgebieden

Greens 

Tees    

Rondom greens 

Kragen en approaches van greens 

Gazons 

Cricketvelden    

Tennisvelden    

 ›  Effectief opnieuw bevochtigen via  
de wortelzone

 ›   Uitstekende waterverspreiding en  
-doordringing

 ›  Voor plekbehandeling van 
probleemgebieden en als aanvulling op 
een wetting agent -hoofdprogramma

Toepassingsinformatie

Frequentie: naar behoefte

Gebruiksinstructies

Pas toe met een H2Pro-toedieningspistool.

Toepassing Product Spuittijd 
(minuten)

Behandeld 
oppervlak 

(m2) 

H2Pro Pellet 
Pro Gun

1 x 250 g 
tablet 5–10 250–500

H2Pro Tablet
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Voordelen

Aanbevolen  
gebruiksperiode

J F M A M J J A S O N D

 › Gemakkelijk te gebruiken met de 
hand of met een strooier

 › Unieke curatieve en preventieve  
werking tegen dry patch

 › Kan op elk moment in het 
groeiseizoen worden gebruikt 

 ›  Ideaal voor gebruik op reservoirs

Kenmerken

Formuleringstype: korrel

Technologie:  oppervlakte-
actieve stof

Verpakking: 10 kg

Dosering: 500 m2

Werkingsduur:* 4 weken

Type: plekbehandeling

* afhankelijk van omgevingsfactoren

Gebruiksgebieden

Greens 

Tees    

Rondom greens 

Kragen en approaches van greens 

Gazons 

Toepassingsinformatie

Dosering: 20 g/m2

Frequentie: naar behoefte

Gebruiksinstructies

Spoel onmiddellijk in om de wetting agent 
in de bodem te brengen.

Een korrelvormige 
wetting agent, ideaal voor 
plekbehandeling 
Het H2Pro granulaat is eenvoudig te gebruiken op grote of lokale 
grasvelden voor beter watermanagement en voor de behandeling 
van lokale dry patch.

Strooiertype Trechterstand Strooibreedte (m)
Toedieningsinstelling (20 g/m2) 

1 strooigang 2 strooigangen

Accupro 2000 5 4,0 M J

Drop spreader
SS–2 N.v.t. 0,91 4 ¾ 3 ¾

Klassieke drop  
spreader N.v.t. 0,55 6 ½ –

Strooierinstellingen

Granules
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Ricardo Llorca, Greenkeeper, golfbaan Escorpion, 
Valencia, Spanje
“Mijn greens zijn 50% straatgras, dus TriSmart gaf me zekerheid tijdens de 
hete zomer in Spanje. Dit product bood een langere werkingsduur na elke 
toepassing in vergelijking met andere wetting agents, zodat we de toevoer 
van irrigatiewater konden verminderen en er minder tijd nodig was om met 
de hand te bewateren.
De diepe bevochtiging van de wortelzone zorgde voor gezonde wortels, 
waardoor tijdens de hoge zomertemperaturen het gras minder gestrest en 
er minder ziektedruk was. Ik was heel tevreden met TriSmart.”

Matt Short, Course Manager, 
Sand Martins Golf Club, Wokingham, Verenigd Koninkrijk
“Ik heb H2Pro TriSmart in de zomer van 2016 uitgeprobeerd op de greens 
van Sand Martins Golf Club. Ik heb de wetting agent in een tankmix 
gemengd met WSF SeaMax en het resultaat was geweldig. Ik was heel blij 
met de kleur, kwaliteit en gezondheid van het gras gedurende de hele 
zomer. Ook de wortelontwikkeling was aanzienlijk beter. Er waren zelfs 
leden die zeiden dat de greens er zo goed uitzagen.”

Wat gebruikers in heel Europa zeggen...
Steve Robinson, Course Manager,  
Moortown Golf Club, Leeds, Verenigd Koninkrijk
“Ik heb TriSmart dit hele seizoen uitgeprobeerd door het vanaf april 
maandelijks toe te passen. Ondanks het natte jaar was ik heel tevreden met 
de stevigheid van de greens. Het product zorgde er niet voor dat de greens 
te veel vocht vasthielden in de bovenste bodemlaag, waardoor ongewenste 
zachte speelomstandigheden ontstaan.”

Jon Palmer, Course Manager, Grange Golf 
Club, Dublin, Ierland 
“Dit jaar hebben we bij Grange Golf Club de nieuwe 
wetting agent TriSmart van ICL uitgeprobeerd. We 
dienden het product in mei voor het eerst toe en 
hebben 4 toedieningen toegepast op al onze 27 greens. 
Het product is eenvoudig te gebruiken en zorgde voor 
goede resultaten. Dit was geen heel droge zomer, maar 
we hadden geen problemen met dry patch of lage 
vochtniveaupercentages in de wortelzone. Tijdens natte 
omstandigheden merkten we wel dat het water snel 
tot de wortelzone doordrong en er was geen overmaat 
aan vocht. De stevigheid van 
de greens was uitstekend en 
ik maakte me het hele jaar 
geen zorgen tijdens droge 
periodes. Ik zou dit product 
zeker opnieuw gebruiken.”

Stefano Contarin, Golf Club Padova, Italië
“Dit jaar heb ik H2Pro TriSmart uitgeprobeerd op mijn 
greens door het maandelijks toe te passen van mei 
tot september. Met gemiddelde zomertemperaturen 
van hoger dan 25°C waren de 
resultaten uitstekend. In het 
verleden waren er problemen 
met de vorming van lokale 
droogteplekken; dit jaar was 
hier geen sprake van.”

Wilt u meer testimonials lezen? Ga naar icl-sf.com/H2Pro voor meer informatie.
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Meer informatie

Heeft u vragen? Wilt u gratis advies dat nauwkeurig is afgestemd  
op uw situatie? Neem dan contact op met een van onze lokale 
adviseurs of ga naar onze website. icl-sf.com/H2Pro

ICL Specialty Fertilizers
Koeweistraat 4, 4181 CD Waardenburg
Nederland
Tel: +31 (0) 418 655 700
E-mail: info@iclsf.com
www.icl-sf.com


