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Vitalnova SeaMax is een vloeibaar zeewierextract, dat 
effectief bewezen is in proeven en bij eindgebruikers. 
Het zeewierconcentraat is speciaal ontwikkeld om 
graskleur, graskwaliteit, wortelontwikkeling en 
stressweerstand te verbeteren.

Voordelen

 Helpt om de wortelontwikkeling te verbeteren
 Hoogwaardig Atlantisch Ascophyllum nodosum 

zeewier met aangetoonde plantvoordelen
 Ontworpen, ontwikkeld en getest om gras 

kwaliteit, kleur en wortel groei te verbeteren
 Een ideale tankmix partner voor wetting agents 

en voedingsstoffen
 Duurzaam geoogst zeewier uit hernieuwbare 

bronnen

Product prestaties
Reactietijd:    < 24 uur 
Werkingsduur:     3 tot 4 weken

Product eigenschappen
Verpakking:  10 liter en 200 liter
Besteleenheid:  2 x 10 liter

Toepassing
Dosering:  5 L/ha
Watervolume:    600 L/ha
Aanbevolen  
behandelfrequentie:  Maandelijks

 
Aanbevolen gebruiksperiode 
Januari - December,  
gedurende groeiseizoen

Geschikt voor
Greens, tees, golf fairways  
en sportvelden.

Vloeibare formulering van sterk geconcentreerd  
en effectief SeaMax zeewier.

4-0-11 + 10% zeewierextract

SeaMax

Met SeaMax Zonder SeaMax



Bio-stimulanten en grasconditioners speciaal 
ontwikkeld voor integraal grasmanagement



Vitalnova AminoBoost verbetert de kwaliteit- en 
gezondheid van de grasplant. 
Ideaal aan het begin van de zomer om zodoende 
groei en kwaliteit te stimuleren en te behouden 
tijdens de stressvolle zomerperiode.

Voordelen

 Ideaal voor bladvoeding tijdens de 
zomerperiode

 Efficiënte opname van stikstof onder 
stressvolle omstandigheden 

 Perfect als tankmix partner voor 
Primo Maxx II en andere vloeibare of 
wateroplosbare meststoffen. Vitalnova Stressbuster is een speciale vloeibare 

formulering ontwikkeld voor plantvitaliteit en sneller 
herstel na stress. Stressbuster bevat de unieke 
combinatie van hoofd- en sporenelementen, wetting 
agents, biostimulanten en aminozuren. IJzer is 
speciaal toegevoegd voor direct herstel van kleur  
en bescherming tegen stress.

Voordelen

 Verhoogde weerstand tegen stress
 Zorgt voor vitaliteit en kan ingezet 

worden tijdens het hele groeiseizoen
 Zorgt voor direct herstel van kleur

Product prestaties
Reactietijd:    direct  
Werkingsduur:     3 tot 4 weken

Product eigenschappen
Verpakking:  10 liter en 200 liter
Besteleenheid:  2 x 10 liter

Toepassing
Dosering:  25 – 50 L/ha
Watervolume:    400 – 600 L/ha
Aanbevolen  
behandelfrequentie:  Maandelijks

 
Aanbevolen gebruiksperiode 
Januari - December

Geschikt voor
Gazons, greens, sportvelden,  
golf fairways, openbaar groen.

Product prestaties
Reactietijd:    direct  
Werkingsduur:     3 tot 4 weken

Product eigenschappen
Verpakking:  10 liter
Besteleenheid:  2 x 10 liter

Toepassing
Dosering:  10 L/ha
Watervolume:    300 – 400 L/ha
Aanbevolen  
behandelfrequentie:  Maandelijks

 
Aanbevolen gebruiksperiode  
Juni - September

Geschikt voor
Greens, sportvelden,  
golf fairways, openbaar groen.

Een unieke vloeibare formulering met als doel 
de grasplant weerbaarder te maken tegen 
stress. Daarnaast zorgt Vitalnova Stressbuster 
voor versneld herstel na stress.

Vloeibare meststof met aminozuren. 
Speciaal ontworpen voor bladvoeding 
tijdens de zomerperiode.

8-0-7 + 10% aminozuren7-0-0 +2Fe + suikers + wetting agent 
+ amino + sporenelementen

Stressbuster AminoBoost



Product prestaties
Reactietijd:    direct  
Werkingsduur:     3 tot 4 weken

Product eigenschappen
Verpakking:  10 liter
Besteleenheid:  2 x 10 liter

Toepassing
Dosering:  20 L/ha
Watervolume:    300 – 400 L/ha
Aanbevolen  
behandelfrequentie:  Maandelijks

 
Aanbevolen gebruiksperiode 
Januari - December

Geschikt voor
Greens, sportvelden,  
golf fairways, openbaar groen. 

Product prestaties
Reactietijd:    < 24 uur  
Werkingsduur:     2 tot 6 weken

Product eigenschappen
Verpakking:  10 liter en 200 liter
Besteleenheid:  2 x 10 liter

Toepassing
Dosering:  25 – 50 L/ha
Watervolume:    400 – 600 L/ha
Aanbevolen  
behandelfrequentie:  Maandelijks

 
Aanbevolen gebruiksperiode 
April - September

Geschikt voor
Greens, tees, golf fairways,  
sportvelden en openbaar groen. 

Vitalnova SILK bevat een kaliumsilicaat-
formulering speciaal ontworpen voor 
het versterken van bladcellen.

Voordelen

 Vergroot de wortelmassa tot wel 40%
 Zorgt voor een stijging van ongeveer 

50% aan gunstige bacteriën 
 Stimuleert de verspreiding van 

wortelmicroben voor betere opname 
van voedingsstoffen.

Vitalnova Blade is een volledig unieke 
biostimulant voor gras. Het bevat een 
zorgvuldig samengestelde concentratie van 
koolhydraten, zeewier en micronutriënten.

Voordelen 
 Ontworpen om celsterkte te verbeteren
 Speciale Kaliumsilicaatformulering
 Ideaal voor het aanvullen van kalium en 

silicium voor allround plantgezondheid

0-7-12 + 6% Si

Een biostimulant die bewezen een 
boost geeft aan de microbiologische 
activiteit in de bodem en de 
wortelmassa verbetert.

5-6.5-3.5 + koolhydraten + 
zeewierextract + sporenelementen

SILK Blade

Vitalnova SiLK is ontwikkeld voor het aanbieden 
van silicium en kalium om zo blad- en celsterkte te 
vergroten. Hierdoor stijgt de betredingstolerantie en 
er ontstaat een schonere bladsnede na het maaien.
Dit samen biedt voordelen bij het beheer van blad-  
en wortelziekten en draagt bij aan een gezondere 
grasplant.


