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Have no fear
Houd uw golfbaan of sportveld in perfecte conditie: 

kies voor de beste beschikbare technologieën 

Gedreven door innovatie
We investeren continu in nieuwe producten 
en hebben enkele van de meest geavanceerde 
R&D-faciliteiten in de wereld. Daarnaast vinden 
we het belangrijk dat onze producten duurzaam 
zijn, zodat we efficiënt en verantwoordelijk 
omgaan met het milieu. Elke fase van ons 
productieproces, vanaf grondstoffen tot aan 
het eindproduct, is erop gericht de beste 
meststoffen- én graszaadtechnologieën te 
ontwikkelen die worden ondersteund door een 
eersteklas klantenservice.
Grasveldbeheerders van de meest prestigieuze 
sportvelden gebruiken onze technologieën om 
een hoogwaardig speeloppervlak te creëren dat 
optimaal geschikt is voor het daarvoor bedoelde 
gebruik.

Geïnspireerd door de natuur
Sinds onze oprichting hebben we een integer en 
waardevol portfolio ontwikkeld met producten 
van wereldklasse. Hier zijn we bijzonder trots 
op. Door onze producttechnologieën, onze 
informatievoorziening voor eindgebruikers 
en iTurf, ons programma voor geïntegreerd 
grasbeheer, spelen we een belangrijke rol bij het 
bevorderen van ‘best practices’ op het gebied 
van grasbeheer en goed milieubeheer. 
Als onderdeel van de ICL Group streven we 
ernaar de beste gespecialiseerde meststoffen, 
bemestingsprogramma’s, biostimulanten, 
graszaden en wetting agents te bieden om onze 
klanten te ondersteunen bij alle uitdagingen 
omtrent het duurzaam beheer van gras in golf, 
sport en openbaar groen.

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl
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Grasprofessionals	
wereldwijd	vertrouwen	
op	de	uitstekende	
resultaten	van	
ICL-producten
Onze uitgebreide reeks professionele meststoffen 
voor grasbeheer biedt de meest hoogwaardige 
voeding voor vitale, gezonde, stevige en aantrekkelijke 
grasoppervlakken.
Onze unieke, cutting edge, gecontroleerd vrijkomende 
en langzaam vrijkomende meststoftechnologieën 
voeden de grasplant accuraat, efficiënt en op het juiste 
moment. 
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Voedingsopname	en	technologie
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Voedingsopname 
De juiste keuze in grasvoeding 
speelt een cruciale rol in alle 
succesvolle grasbeheer- en 
onderhoudsprogramma’s.

Door de juiste balans te vinden in het aanbod van 
essentiële elementen zorgt u ervoor dat de plant goed kan 
functioneren. Dit bevordert een optimale groei met als doel 
vitaal, sterk en gezond gras. 

ICL meststoffen zijn ontworpen als essentiëel onderdeel van 
het integraal grasbeheerplan. Hiermee wordt de weerstand 
van de grasplant tegen ziekten bevorderd. Hoeveel voeding 
nodig is, is afhankelijk van de situatie, de eisen die worden 
gesteld aan de grasmat en de voedingsstoffen die aanwezig 
zijn in de bodem. Bodemanalyses kunnen u helpen te 
bepalen welke voedingsstoffen nodig zijn. Elke individueel 
voedingselement kan worden geclassificeerd als macro 
of micro, afhankelijk van de hoeveelheid die de plant 
nodig heeft. Alle voedingselementen en de bijbehorende 
voedingsbehoefte van deze elementen zijn belangrijk. De 
plant zal hinder ondervinden van overschotten of tekorten.

Wortelopname
Planten nemen via het wortelsysteem 
voedingsstoffen op uit de 
bodemoplossing.

Om een voedingsstof efficiënt op te nemen, moet 
deze aanwezig zijn in een voor de plant opneembare 
vorm. De opname van voeding wordt sterk beïnvloed 
door de bodemgesteldheid (bijvoorbeeld grondsoort, 
bodemstructuur, waterhuishouding en zuurgraad), de 
omvang van het graswortelsysteem en de gezondheid 
hiervan. 

Efficiënt grasbeheer vereist dan ook dat u naast het 
selecteren van de juiste meststof de grasmat in topconditie 
houdt door te zorgen voor een goede bodemstructuur, 
gezond en vitaal gras en grip op watermanagement. 

ICL granulaire en vloeibare minerale meststoffen zijn 
ontworpen om voedingsstoffen aan te bieden voor een 
optimale opname over een langere periode.

Hoofd- 
elementen 
(macro)
Koolstof
Waterstof
Zuurstof
Stikstof
Fosfor
Kalium
Calcium
Magnesium
Zwavel

Sporen- 
elementen 
(micro)
Ijzer
Zink
Koper
Mangaan
Molybdeen
Borium
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Bladopname
Voedingsstoffen kunnen ook door de plant worden 
opgenomen via het blad. Dit kan handig zijn wanneer 
een snelle reactie nodig is of indien men echt minimale 
hoeveelheden meststoffen uniform wil aanbrengen. 
Bladvoeding kan ook helpen om wortelopname-problemen 
te omzeilen. Een efficiënte bladopname vereist dat de 
oplossing vooral op het blad blijft en wordt dus toegepast 
bij lage waterhoeveelheden  (300 - 600 L/ha) en een 
aangepaste druppelgrootte. De effectiviteit van de opname 
hangt af van de gezondheid van het gras, beschikbaar 
bladoppervlak en aangepaste formulering van de meststof.

De ICL vloeibare en wateroplosbare meststoffen 
zijn allemaal geformuleerd met TMax. TMax is een 
activator voor een  snelle en effectieve opname van de 
voedingselementen door de bladeren.

Meststofbron
De meststofbron kan een behoorlijke impact hebben op 
de kwaliteit en weerbaarheid van het gras. ICL kiest voor 
hoge kwaliteit voedingsbronnen voor optimale prestaties 
en opname. De voedingsbronnen zijn zo gekozen om een 
effectieve opname te verkrijgen, maaiafval te minimaliseren 
en te komen tot een voorspelbaar resultaat.

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area 
Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

Meststoftoevoer

Vervluchtiging

Afspoeling

Uitspoeling

Immobilisatie
(vastlegging)

Opname

Opname

Maaiafval

M
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Meststoftechnologie
Gecontroleerd vrijkomende (gecoate) 
of langzaamwerkende technologieën 
stellen ons in staat om formuleringen 
te ontwerpen om voeding aan te 
bieden over langere periodes.

Uitgebreide, onafhankelijke proeven hebben telkens de 
voordelen van deze technologieën bevestigd. Als de voeding 
in de juiste vorm en met een geschikt vrijgavepatroon 
wordt aangeboden, verbetert de kwaliteit van de grasmat 
waardoor de wortelmassa verhoogt en het niveau van 
ziekteweerstand aanzienlijk stijgt.

Precisiebemesting
Onze meststoftechnologieën zijn 
ontworpen om u te helpen het beste 
uit uw gras te halen, met minimale 
bemesting en milieu-impact.

Poly-S

 z De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, dat is meteen 
een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een uniek 
biologisch afbreekbaar polymeermembraan.

 z Zodra de beide coatings vochtig worden, komt de stikstof vrij.
 z De afgifte van voeding is afhankelijk van de dikte van de coating. 

Sterk toenemende luchttemperaturen of een hoge vochtigheid 
hebben geen invloed op de afgifte. Dit verzekert een gelijkmatig 
voedingsniveau, zelfs bij aanhoudende hitte of overvloedige regen.

 z Het gras neemt de voeding efficiënt op, want de afgifte sluit aan op 
de behoefte van het gras en het risico op uitspoeling is minimaal.

 z Door de gelijkmatige groei hoeft u minder te maaien en voorkomt 
u verlies van voedingsstoffen.

 z Afhankelijk van de dikte van de coating, is de stikstofafgifte tot 6 
maanden werkzaam.

Poly-S-Technologie

Ureumkern 

Binnenste zwavelcoating   

Buitenste polymeercoating 

PACE

 z Een uniek, plantaardig biologisch afbreekbaar harslaagje 
omhult de NPK-korrels.

 z Na toediening neemt de korrel vocht op en de voedingsstoffen in 
de korrel lossen op. Er ontstaat een druk die de voedingsstoffen 
naar buiten perst: continue en gelijkmatig.

 z Afhankelijk van de dikte van de coating komen de voedingsstoffen 
gedurende een aantal maanden vrij. Er zijn vier standaard 
werkingsduren: 2 - 3, 4 - 5, 5 - 6 en 8 - 9 maanden.

 z Alléén de temperatuur heeft invloed op de afgiftesnelheid. Bij 
hogere temperaturen komt meer voeding vrij dan bij lagere 
temperaturen: dat komt overeen met de voedingsbehoefte van  
het gras. De afgifte begint net boven 0°C.

 z De afgifte wordt niet beïnvloed door grondsoort, EC waarde, 
microbiologische activiteit, pH, waterkwaliteit of hoeveelheid vocht.

 z De voedingsstoffen zijn beschermd tegen uitspoeling: geen 
verlies van meststoffen en minder meststoffengebruik. Dat is 
kostenbesparend en milieuvriendelijk.

PACE-technologie

Elk korreltje bevat
alle voedingsstoffen
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MU2

 z Elk korreltje bevat langzaamwerkende stikstof in de vorm van 
kortere ketens methyleenureum. Hoofdzakelijk gestuurd door 
de temperatuur, breekt bacteriële activiteit deze korte ketens 
methyleenureum af en de stikstof komt geleidelijk vrij.

 z Afhankelijk van de omstandigheden is de werkingsduur 6 - 8 
weken.

 z Het fijne granulaat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de 
voedingsstoffen zodat het gras overal gelijk groeit. Het resultaat is 
een zeer dichte zode met een sterk wortelgestel.

 z De stikstofafgifte is efficiënt en de veiligheid blijft gewaarborgd: het 
zoutgehalte is extreem laag, zodat de grasplant niet verbrandt of 
beschadigt.

 z De langzaamwerkende stikstof beperkt groeistoten tot een 
minimum.

MU2-technologie

SierraformGT, de meest effectieve
combinatie voedingsstoffen. Elk
korreltje heeft exact dezelfde
samenstelling voor een 
gelijkmatige groei en een mooie, 
egale grasmat.

Pro-Lite

 z Pro-Lite functioneert als een ‘magneet’ die bepaalde 
voedingsstoffen bindt.

 z Deze technologie verbetert de kationen-uitwisselingscapaciteit 
(CEC = Cation Exchange Capacity) van de bodem, die daardoor 
voedingsstoffen zoals kalium, calcium en magnesium beter kan 
vasthouden.

 z Pro-Lite geeft de meststof een langere werkingsduur en voorkomt 
uitspoeling.

 z De 3D-matrix van Pro-Lite helpt om een werkingsduur tot 6 weken 
te bereiken.

Pro-Lite-technologie

De voedingsstoffen zitten als 
een magneet aan elkaar vast.

TMax

 z De krachtige activator TMAX, op basis van biostimulanten, zorgt 
ervoor dat het gras meer voedingsstoffen opneemt. Dat verzekert 
een maximaal rendement van wateroplosbare en vloeibare 
meststoffen.

 z Een aantal ingrediënten zoals uitvloeiers, hechters en penetranten 
bevorderen de opname via het blad.

 z TMax bevat ingrediënten die ook de opname van voedingsstoffen 
door de wortels stimuleren.

 z Door de maximale opname van voedingsstoffen via de bladeren en 
wortels is het risico op uitspoeling veel lager.

TMax-technologie

TMax verbetert 
de opname van 
voedingsstoffen door de 
wortels. Ook houdt TMax 
de voedingselementen 
beter beschikbaar voor 
het gras.

SiLK

 z Met SilK blijft er een grotere voorraad kalium en silicium in de 
bodem beschikbaar voor de plant. Dankzij silicium en kalium 
krijgen de plantencellen een betere en sterkere structuur. De 
voedingsstoffen komen gedurende een periode van ongeveer 8 
weken gelijkmatig vrij.

 z Silicium is o.a. belangrijk voor de vochtregulatie, proteïnesynthese, 
opslag van zetmeel en voor het activeren van enzymen.

 z De grasplant is beter beschermd tegen ziektes, betreding, vorst 
en droogte. Een stugge, sterke celwand zorgt voor een hogere 
“greenspeed”.

 z Het vochtgehalte in de bodem heeft geen invloed op de afgifte van 
de voedingsstoffen.

 z Deze technologie voorkomt dat planten essentiële voedingsstoffen 
mislopen door uitspoeling.

SilK-technologie

SilK, voor 
langzaamwerkende kalium 
en silicium

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl
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1.
Gezond gras en 
gezonde wortels 
door gelijkmatige 

voeding tijdens een 
lange periode

3.
Gelijkmatige 

verdeling door 
minigranulaat

2.
Minder gevoelig 

voor ziekten, minder 
gewasbeschermings-

middelen nodig

Dankzij ICL’s unieke gepatenteerde 
coatingstechnologieën zoals Poly-S en PACE komen 
voedingsstoffen gelijkmatig vrij en vrijwel volledig 
opgenomen door het gras.
Dat is efficiënt, kostenbesparend (less is more!) en milieuvriendelijk. Bijzonder 
aan Sierrablen Plus is het mini-granulaat. Dit betekent meer korrels per vierkante 
meter, wat een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen en een mooie sterke, 
gezonde en dichte zode verzekert.

Ondanks de geconcentreerde samenstelling is het zoutgehalte laag voor een 
optimale wortelgroei. Dat maakt Sierrablen Plus absoluut veilig zonder kans op 
verbrandingsschade.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 7 dagen

Grasreactie: 7 dagen

SierrablenPlus	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Onderzoek bladvlekkenziekte
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5,9

2 x 
toediening

3,80

All fertilizer programmes applied 168kg N/ha 
for the season.

 Onbehandeld
 Organische meststof
 IBDU
 Sierrablen Plus

STRI-onderzoek 2010 op bladvlekkenziekte 
in Poa  pratensis bij 20 - 25 mm gedurende 
6 maanden. De effecten van SierrablenPlus 
zijn vergeleken met organische en IBDU 

meststoffen. SierrablenPlus had het meest consistente 
voedingsstoffenniveau. Dat resulteerde in sterker 
gras met minder bladvlekkenziekte dan de andere 
producten.

Onderzoek rooddraad
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20 20,5

4 x 
toediening 
162kg N/ha 
per seizoen 

6,2

2 x 
toediening 
160kg N/ha 
per seizoen

7,9

2 x 
toediening 
160kg N/ha 
per seizoen

4,70

 Onbehandeld
 Organische meststof
 IBDU
 Sierrablen Plus

STRI-onderzoek 2009 op rooddraad bij 15 
mm gedurende 6 maanden. De effecten van 
SierrablenPlus zijn vergeleken met organische 
en IBDU meststoffen. SierrablenPlus had 

het meest consistente voedingsstoffenniveau. Dat 
resulteerde in sterker gras met minder rooddraad in 
vergelijking tot de andere producten.

Stikstofvorm in SierrablenPlus
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40
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10
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25

20

30

19-5-18
(3M+)

23-0-5
(3M+)

20-20-08
(3M+)

0
25-0-5
(3M+)

 N-NO3

 Ammoniumstikstof
 Gecoat Ureum
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Productnaam en 
samenstelling

Technologie Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal 
N (% 

Coated)

Stikstofvorm Totaal 
P (% 

Coated)

Totaal 
K (% 

Coated) CaO MgON-NO3 N-NH4 Ur-N

Zero Phosphate N-Starter 
25-0-5+5CaO+2MgO

Ideaal voor gebruik tijdens de start 
van het groeiseizoen

25 
(62%) 25 5 5 2

Active (3 Maanden)
19-5-18 +2MgO +TE

Complete NPK, magnesium en 
sporenelementen voor sterk en 
gezond gras.

19  
(95%) 1 18 5 18 2

Renovator (3 Maanden)
20-20-8

Gecontroleerd vrijkomende 
voeding, ideaal voor snelle vestiging 
van de grasmat bij nieuwe aanleg.

20  
(80%) 4 16 20 8

Spring & Summer CalMag 
23-0-5+5CaO+2MgO

Ideaal voor gebruik tijdens de start 
van het groeiseizoen

23  
(73%) 23 5 5 2

Het	complete	SierrablenPlus-assortiment

Neem voor meer informatie contact 
op met uw ICL Area Sales Manager 
of bezoek www.icl-sf.nl

Dosering
(g/m2)

Roterende strooier (AccuPro 2000, SR 2000)

Kegel-
instelling

Strooi-
breedte

Enkelgang, volledige 
dosering

Dubbelgang, 1/2 
dosering

25 4 4.8 m O L

30 4 4.8 m P M

35 4 4.8 m R M ½

40 4 4.8 m S N

45 4 4.8 m T N ½

Strooierinstellingen
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Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 20/25 kg zak J F M A M J J A S O N D

25

20
25
30
35

50
62.5
75

87.5

10
12.5
15

17.5

 1250 
 1000 
 833 
 714

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

25
25
30
35

47.5
57.0
66.5

12.5
15.0
17.5

45.0
54.0
63.0

1000
833
714

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

25
25
30
35

50.0
60.0
70.0

50.0
60.0
70.0

20.0
24.0
28.0

1000
833
714

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

25

20
25
30
35

46
57.5
69

80.5

10
12.5
15

17.5

 1250 
 1000 
 833 
 714

J F M A M J J A S O N D
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1.
Gezond gras en 
gezonde wortels 
door gelijkmatige 

voeding tijdens een 
lange periode 3.

Gelijkmatige 
groei, minder 

maaipieken door 
gebalanceerde 
voedingsafgifte

2.
Efficiënt en 

milieuvriendelijk: 
minimale 

uitspoeling

12

Sierrablen is een gecontroleerd vrijkomende meststof met 
een standaard korrelgrootte. In Sierrablen zijn twee coatings-
technologieën voor de gecontroleerd vrijkomende afgifte van 
voedingsstoffen gebruikt: Poly-S voor stikstof en PACE voor 
stikstof, kalium en fosfaat.
Door de gecontroleerde afgifte kunnen de voedingsstoffen vrijwel volledig door het 
gras worden opgenomen. Samen met de hoge concentratie voedingsstoffen en de lage 
doseringen is Sierrablen duurzaam, efficiënt en niet schadelijk voor het milieu.

Sierrablen kan worden gebruikt op een breed scala aan grasvelden met een minimale 
maaihoogte van 12 mm. Direct na toediening zorgen de coatingstechnologieën voor een 
snelle werking met een langdurig effect. De werkingsduren zijn 2-3, 4-5, 5-6 en 8-9 maanden.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 10 dagen

Grasreactie: 10 dagen

Sierrablen	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Verminder uitspoeling en verbeter graskwaliteit

  Sierrablen 
38-0-0, 
86kg N/ha

  Competitor 
28-0-0, 
96kg N/ha

5.9
5.8
5.7
5.6
5.5

6
6.1
6.2
6.3
6.4

34% 
minder
product 

toe-
gediend

10%
minder
stikstof 

toe-
gediend

11% 
extra

perfor-
mance

Tu
rf 

Qu
ali

ty
 (1

 - 
10

)

5.4

Graskwaliteit, 5 maanden na toepassing
Niet alle gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn hetzelfde. 
De coating en het percentage gecoate voedingsstoffen bepaalt de 
kwaliteit en betrouwbaarheid van de meststof. STRI-onderzoek toont 
aan dat Sierrablen 38-0-0 met 4 - 5 maanden werkingsduur een 

betere graskwaliteit geeft met minder toegediende stikstof dan concurrent 
28-0-0 met 5 maanden werkingsduur.

meststof

Conven- 
tionele 

meststof

Organische
meststof

ICL
gecontro-
leerd vrij-
komende 

meststoffen

st
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g 
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 N

30

0

5
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Onderzoek in NMI Nederland, Levington onderzoekstation in 
Engeland en INRA in Frankrijk heeft aangetoond dat gecontroleerd 
vrijkomende meststoffen significant uitspoelen dan conventionele 

en organische meststoffen. Het gebruik van Sierrablen resulteert in meer 
beschikbare stikstof voor de groei.

M
eststoff
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Het	complete	Sierrablen-assortiment

Neem voor meer informatie contact 
op met uw ICL Area Sales Manager 
of bezoek www.icl-sf.nl

Dosering
(g/m2)

Roterende strooier (AccuPro 2000, SR 2000)

Kegel-
instelling

Strooi-
breedte

Enkelgang, volledige 
dosering

Dubbelgang, 1/2 
dosering

30 4 4.7 m R ½ N

35 4 4.7 m T ½ O

40 4 4.7 m V O ½

45 4 4.7 m X P

50 4 4.7 m n/a Q

55 4 4.7 m n/a R

60 4 4.7 m n/a R ½

Strooierinstellingen

WEG?

Productnaam en 
samenstelling

Technologie Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal N
(% 

Coated)

Stikstofvorm Totaal 
P (% 

Coated)

Totaal 
K (% 

Coated) CaO MgO FeN-NO3 N-NH4 Ur-N

24-5-10+2Fe
Gecontroleerd vrijkomende NPK 
met stikstof dat ook beschikbaar 
is bij lage temperaturen

24 
(89%) 1.3 2.6 20.1 5 10 2

22-0-20

Een uitgebalanceerde analyse met 
volledig gecontroleerde afgifte van 
stikstof. Ondersteunt de grasgroei 
vanaf het begin van het seizoen

22  
(100%) 22 20

14-5-18+2MgO+3Fe
  

Hoog kaliumgehalte: ideaal 
voor afharding in het najaar. 
Versterkt celwanden en helpt 
bij waterregulatie. Mooie dichte 
grasmat in het voorjaar

14 
(68%) 1.2 12.8 5 18

(45%) 2 3

17-8-16
+5MgO+0.5Fe 
VOSCA VosCote

Uitgebalanceerde analyse met 
gecontroleerde afgifte van 
stikstof. Past prima in de zomer 
op sportvelden en fairways of 
tees, ook geschikt voor toepassing 
op extensieve velden vanaf april

17
(46%) 2 4 11 8 16 5 0,5

27-5-5 +Fe
  

Gecontroleerd vrijkomende NPK 
voor één toediening per seizoen

27  
(98%) 4 5 18 5

(55%)
5  

(100%) 0.5
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Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 20/25 kg zak J F M A M J J A S O N D

25

20
25
30
35

48
60
72
84

10
12.5
15

17.5

20
25
30
35

1250 
1000 
833 
714

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

25

20
25
30
35

44
55
66
77

40
50
60
70

1250 
1000 
833 
714

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

25

20
25
30
35

28
35
42
49

10
12.5
15

17.5

36
45
54
63

1250 
1000 
833 
714

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

25

20
25
30
35

34
42,5
51

59,5

16
20
24
28

32
40
48
56

1250
1000
833
714

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

25
40
50
60

108
135
162

20
25
30

20
25
30

625
500
417

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

M
eststoff

en



3.
Speciaal 

geselecteerde 
technologie voor 
snellere reactie 

in koele 
omstandigheden

2.
Arbeidsbesparend: 
langdurige werking 

voorkomt veel 
strooibeurten

16

De Poly-S-technologie waarmee SportsmasterCRF 
Mini is uitgerust, zorgt voor een gelijkmatige groei 
zonder pieken gedurende 2-3 maanden.
De niet-omhulde mineralen geven direct voeding voor een goede 
startwerking. Door het mini-granulaat worden de korrels beter verspreid en 
liggen er meer korrels op een vierkante meter. Een gelijkmatige verdeling 
van voedingsstoffen garandeert een mooie dichte zode.

SportsmasterCRF Mini is efficiënt en milieuvriendelijk en levert optimaal 
resultaat, ook met lagere doseringen. Het langdurig effect zorgt voor sterk 
en gezond gras, al bij een minimale maaihoogte van 6mm.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 7 dagen

Grasreactie: 7 dagen

Sportsmaster	CRF	Mini	Voordelen

1.
Mini-granulaat 

voor gelijkmatige 
verdeling van 

voedingsstoffen

4.
Ideale combinatie 

gecontroleerd 
vrijkomende en 

direct beschikbare 
voedingsstoffen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Productnaam en 
samenstelling

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 25 kg zak J F M A M J J A S O N D

Stress Control 
10-5-21+2CaO+2MgO 25

20
25
30
35

20
25
30
35

10
12.5
15

17.5

44
52,5
63

73,5

1250 
1000 
833 
714

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

Spring Starter
20-5-10+2MgO 25

20
25
30
35

40
50
60
70

10
12.5
15

17.5

20
25
30
35

1250 
1000 
833 
714

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

Productnaam en 
samenstelling

Tech- 
nologie

Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal N
(% Coated)

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K CaO MgO FeN-NO3 N-NH4 Ur-N

Stress Control 
10-5-21+2CaO+2MgO

Extra kalium versterkt de 
celwanden en helpt bij de 
wateropname. Ideaal voor 
gebruik onder zomerse 
omstandigheden. Perfect als 
winterbemesting, voor vitaal 
gras in het voorjaar

10
(41%) 1.4 8.2 5 26 2 2

Spring Starter
20-5-10+2MgO 

Ideaal voor de start van 
het groeiseizoen. Hoog 
stikstofgehalte verzekert een 
snelle reactie, zelfs bij lagere 
temperaturen

20
(43%) 1.2 18.8 5 10 0 2

Het	complete	Sportsmaster	CRF	Mini-assortiment

Gebruiksaanwijzing
1. Pas toe na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te 

voorkomen.
2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte.
3. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen
4. Beregen na toepassing om penetratie van de korrels te versnellen en de startwerking te stimuleren. Beregening 

voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.
5. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

M
eststoff

en
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SportsmasterCRF is een gecontroleerd vrijkomende meststof. 
De korrels zijn van normale grootte en bestaan uit een ideale 
mix van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare 
voeding.
Een aantal formules zijn geproduceerd met PACE- én Poly-S-technologie. Dit zorgt voor 
gecontroleerde afgifte van stikstof, fosfaat en kalium om gedurende een langere periode ook 
wortelgroei te stimuleren en het blad sterker te maken. Alle formuleringen bevatten Poly-S 
technologie. 

Het gebruik van SportsmasterCRF reduceert het aantal toedieningen per jaar in vergelijking 
tot conventionele meststoffen. SportsmasterCRF is uitermate geschikt voor gras met een 
minimale maaihoogte van 12 mm en heeft een werkingsduur van 2-3 maanden.

1.
Gezond gras en 
gezonde wortels 
door gelijkmatige 
voedingsafgifte 

tijdens een langere 
periode 3.

Gelijkmatige 
groei, minder 

maaipieken door 
gebalanceerde 

voeding

2.
Ideale combinatie 
van controleerd 
vrijkomende en 

direct beschikbare 
voeding

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 10 dagen

Grasreactie: 7 dagen

Sportsmaster	CRF	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK



19

Productnaam en 
samenstelling

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 20/25 kg zak J F M A M J J A S O N D

High N
26-5-11 +2MgO +TE 25 25 65 12.5 27.5 833 - 1250 J F M A M J J A S O N D

High N-Mag
26-5-8+7MgO 25

20
25
30
35

21
65
78
91

10
12.5
15

17.5

44
55
66
77

1250
1000
833
714

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

Renovator
23-23-5 25 25 57.5 57.5 12.5 833 - 1250 J F M A M J J A S O N D

Sportsmaster CRF
High K Iron 25

20
25
30
35

28
35
42
49

10
12.5
15

17.5

44
55
66
77

1250
1000
833
714

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

Productnaam en 
samenstelling

Technologie Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal N
(% Coated)

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K MgO FeN-NO3 N-NH4 Ur-N

High N
26-5-11 +2MgO +TE   

Hoog stikstofgehalte: ideaal voor 
het begin van het groeiseizoen 
Magnesium en sporenelementen 
voor gezond gras met een mooie 
kleur

26
(40%) 1.8 3.0 21.2 5 11 2

High N-Mag
26-5-8+7MgO

Hoog stikstof - magnesium 
gehalte. Ideaal voor het begin 
van het groeiseizoen. Magnesium 
voor gras met een intense kleur

26
(40%) 1.3 23.6 5 8 7

Renovator
23-23-5   

Hoog stikstof- en fosfaatgehalte: 
ideaal voor doorzaai of nieuwe
graszoden. De gecontroleerde 
werking is veilig voor jong gras

23
(44%) 6.2 16.2 23 5

Sportsmaster CRF
High K Iron
14-5-22+4Fe

Hoog kaliumgehalte: ideaal 
voor afharding in het najaar. 
Versterkt celwanden en helpt 
bij waterregulatie. Mooie dichte 
grasmat in het voorjaar

14
(37%) 1.3 12.7 5 22 4

Het	complete	Sportsmaster	CRF-assortiment

Gebruiksaanwijzing
1. Toepassen na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te 

voorkomen.
2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte.
3. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen
4. Beregen na toepassing om penetratie van de korrels te versnellen en de startwerking te stimuleren. Beregening 

voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.
5. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

M
eststoff

en
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ProTurf is een unieke combinatie van minerale 
voeding en gecontroleerd vrijkomende voeding.
Door de Poly-S-technologie komt de stikstof over een periode van 2 tot 3 
maanden vrij. ProTurf bevat Polyhalite, een uniek natuurlijk 4-in-1-mineraal 
dat kalium, calcium, magnesium en zwavel bevat.

Magnesium en calcium maken het gras niet alleen groener maar 
ook sterker. Bovendien verbetert de calciumbron in Polyhalite de 
bodemstructuur, zonder de pH te beïnvloeden. ProTurf geeft een goede 
positieve startwerking, zelfs bij lagere temperaturen. 

1.
Bevat calcium en 
magnesium voor 
sterk, gezond en 

groen gras

3.
Geeft een 

snelle reactie, 
zelfs bij lage 

temperaturen

2.
Zorgt voor 

gecontroleerde 
afgifte en 

juiste groei

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 10 dagen

Grasreactie: 4 dagen

ProTurf	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Productnaam en 
samenstelling

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 25 kg zak J F M A M J J A S O N D

21-5-6+2.5CaO 
+2.5MgO 25

20
25
30
35

42
52.5
63

73.5

10
12,5
15

17,5

12
15
18
21

1250 
1000 
833 
714

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

15-5-15+2CaO+2MgO 25

20
25
30
35

30
37.5
45

52.5

10
12,5
15

17,5

30
37.5
45

52.5

1250 
1000 
833 
714

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

15-5-5+4CaO+2MgO 25

20
25
30
35

30
37.5
45

52.5

10
12,5
15

17,5

10
12,5
15

17,5

1250 
1000 
833 
714

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

12-5-20+2CaO+2MgO 25

20
25
30
35

24
30
36
42

10
12,5
15

17,5

40
50
60
70

1250 
1000 
833 
714

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

Productnaam en 
samenstelling

Tech-
nologie

Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal N
(% Coated)

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K CaO MgoN-NO3 N-NH4 Ur-N

21-5-6+2.5CaO 
+2.5MgO

Complete meststof voor gezonde en 
gestage groei.

21
(25%) 1.3 19.7 2.2 6 2.5 2.5

15-5-15+2CaO+2MgO Compleet en gebalanceerd voor sterk 
gras met een mooie kleur.

15
(25%) 1.3 13.7 2.2 15 2 2

15-5-5+4CaO+2MgO
Ontwikkeld voor de start van het 
groeiseizoen. Snel effect en gezonde 
geleidelijke groei

15
(25%) 1.2 13.8 5 5 4 2

12-5-20+2CaO+2MgO Voor onderhoud, versterking en 
afharding in de herfst en winter.

12
(25%) 1.3 10.7 5 20 2 2

Het	complete	ProTurf-assortiment

Roterende 
strooier

Toepassings
methode

Kegel-
instelling

Dosering 
instelling

Strooi-
breedte

Toepassings 
dosering

Accupro 2000 
SR 2000 1 x pass 6 O½ 5 m 30 g/m2

Accupro 2000 
SR 2000 2 x pass 6 L½ 5 m 30 g/m2

Strooierinstellingen

M
eststoff

en



Have no fear
Houd uw gazon of border in perfecte conditie: 
kies voor de beste beschikbare technologieën 

22

LandscaperPro Flora-tabletten zijn gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen in tabletvorm en zijn gebaseerd op de 
wereldberoemde Osmocote-technologie.
De PACE-coating-technologie zorgt dagelijks voor een gecontroleerde vrijgave van 
voedingsstoffen. Daardoor is er nauwelijks verlies van voedingsstoffen: Milieuvriendelijk 
en efficiënt. LandscaperPro Flora Tablet is ontworpen voor toepassing in borders en 
bij aanplant van jonge bomen en struiken. De tablet is ook geschikt voor algemene 
onderhoudsbemesting bij bestaande beplanting.

De voedingsstoffen komen met dezelfde snelheid vrij in alle grondsoorten. Eén toepassing is 
voldoende voor 2 groeiseizoenen. Hierdoor kiest u voor gemak, zekerheid en veiligheid.

1.
Gelijkmatige en 

gegarandeerde afgifte. 
LandscaperPro Flora 
is omhuld door een 

biologisch afbreekbare 
harslaag

3.
Gemakkelijk in 
gebruik door 
tabletvorm

2.
Eén toepassing 

geeft twee 
groeiseizoenen 

voeding aan 
de plant

Eigenschappen
Aanbevolen gebruiksperiode: 

maart t/m augustus

Gemiddelde korrelgrootte: 2.6 mm

Tabletgewicht: 15 gram

Verpakkingsgrootte: 
7 kg afsluitbare emmer

LandscaperPro	Flora	Tablet	Voordelen

Flora Tablet

Flora tablet
(15 g/tablet)

Aantal
tabletten Strooibreedte

Aantal
tabletten

Struiken
Potvolume tot 3 l 1 per struik Haag-

beplanting

Planthoogte tot 80 cm 1 per plant

Potvolume 4 tot 6 l 2 per struik Planthoogte 80 tot 100 cm 2 per plant

Potvolume 6 tot 7 l 3 per struik

Doseringstabel

TOEPASSING

  
	  Borders 
	  Aanplant 

	   Hanging 
  baskets



Have no fear
Houd uw gazon of border in perfecte conditie: 
kies voor de beste beschikbare technologieën 

23

M
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1.
Zeer fijn en 
homogeen 

granulaat voor 
een gelijkmatige 

verdeling

3.
Elk korreltje bevat 

alle voedings- 
elementen

2.
Langwerkende 

stikstof en kalium 
voor gezond en 

veerkrachtig gras

24

Stikstof is de belangrijkste voedingsbron die de groei 
stimuleert. Bij geleidelijke toediening groeit het gras gelijkmatig, 
zonder grote groeipieken. Zo kunnen zowel de bladeren als 
de wortels zich goed ontwikkelen. ICL’s technologie voor deze 
langzame werking is MU2.
Kalium zorgt ervoor dat greens goed bestand zijn tegen externe belastende omstandigheden 
zoals hitte, vorst en ziektes. De technologie in SierraformGT voor de langzame werking van 
kalium is SilK.

Na toediening van SierraformGT wordt direct de juiste hoeveelheid stikstof en kalium 
afgegeven, zodat de grasplant dit meteen kan opnemen. Door de langzaamwerkende stikstof 
én unieke langzaamwerkende kalium wordt ook in de weken hierna de juiste hoeveelheid 
voeding afgegeven. Zo blijven greens weken na toediening sterk en gezond.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 2-3 dagen

Grasreactie: 7 dagen

SierraformGT	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Niet-homogeen

Niet-homogene korrels
van ongeljike grootte

Niet-homogene korrels
van gelijke grootte

Homogeen Grote korrels

Verdeling van
vergelijkbare meststof 
ongeveer 25.000 
granules per m2

Kleine korrels

Verspreiding
SierraformGT
ongeveer 50.000 
per m2

Korrelverspreiding

Stikstofafgifte van SierraformGT

St
iks

to
fa

fg
ift

e

Tijd

 Ammonium
 Ureum
 MU korte ketens

 MU middellange
 ketens

 MU lange ketens

Langzaam-vrijkomende kalium en silicium
Verhoogde beschikbaarheid van kalium door SilK van  ICL Specialty Fertilizers.

Alleen SierraformGT bevat SilK, de unieke technologie van  
ICL Specialty Fertilizers. SilK zorgt voor een constante afgifte 
van kalium en silicium gedurende 8 weken en vermindert 
uitspoeling van kalium. Dankzij silicium en kalium krijgen 
de plantencellen een betere en sterkere structuur. Silicium 
is o.a. belangrijk voor de vochtregulatie, proteïnesynthese, 
opslag van zetmeel en voor het activeren van enzymen. De 
grasplant is beter beschermd tegen ziektes, betreding, vorst 
en droogte. Een stugge, sterke celwand zorgt voor een hogere 
“greenspeed”.

  Kalium 
sulfaat

  SiLK

100
80
60
40
20

120
140
160
180
200

Ve
rh

oo
gd

e 
be

sc
hi

kb
aa

rh
eid

 va
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m
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ilK

0

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

Stikstofvorm in SierraformGT

St
iks

to
f i

n 
%

5

10

15

25

20

30

Momentum 
22-5-11

K-Step 
6-0-27

Anti Stress 
15-0-26

Pre Seeder
18-22-5

All Season 
18-6-18

0

 Ammonium
 Ureum
 MU korte ketens

 MU middellange
 ketens

 MU lange ketens

M
eststoff

en
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Productnaam en 
samenstelling

Technologie Werkings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal 
N

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K MgO CuN-NO3 N-NH4 Ur-N N-MU2

Momentum
22-5-11 +2MgO +TE   

Met magnesium en 
sporenelementen voor 
een goede kleur in 
voorjaar en zomer

22 3 7.5 11.5 5 11 2 0.02

All Season
18-6-18 +2MgO +TE   

Stimuleert de wortelgroei 
na beluchting 18 1.3 8.2 8.5 6 18 2 0.02

Anti-Stress
15-0-26 +Fe   

Hoog kalium versterkt 
het gras tegen stress in 
zomer en najaar

15 7.2 7.8 26

K-STEP
6-0-27 +2MgO +TE   

Hoog kalium voor 
afharding in najaar en 
winter

6 0.7 5.3 27 2 0.02

Pre Seeder
18-22-5

  

Speciaal ontwikkeld 
voor gebruik tijdens 
inzaai en doorzaai. Hoog 
fosfaatgehalte stimuleert 
goede wortelontwikkeling

18 6.4 2.7 8.9 22 5

Het	complete	SierraformGT-assortiment

Dosering
(g/m2)

Roterende strooier
(AccuPro 2000, SR 2000)

Zaad- en kunstmeststrooier
(SS-2)

Kegel-
instelling

Strooi-
breedte

Enkelgang, 
voll. dosering

Dubbelgang, 
1/2 dosering

Strooi-
breedte

Enkelgang, 
voll.dosering

Dubbelgang, 
1/2 dosering

20 6 3.7 m L I ½ 0.91 m 4 ½ 3 ¼

25 6 3.7 m M J ½ 0.91 m 4 ¾ 3 ½

30 6 3.7 m M ½ K 0.91 m 5 ¼ 3 ¾

Strooierinstellingen
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Samenstelling in % Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

(m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

Fe Mn Mo Zn Si N P K 20 kg bag J F M A M J J A S O N D

0.5 0.1 0.001 0.02 1.5 20
20
25
30

44
55
66

10
13
15

22
28
33

1000
800
667

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

0.5 0.1 0.001 0.02 2.6 20
20
25
30

36
45
54

12
15
18

36
45
54

1000
800
667

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

1.0 4.0 20
20
25
30

30
38
45

52
65
78

1000
800
667

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

0.7 0.1 0.001 0.02 3.9 20
20
25
30

12
15
18

54
68
81

1000
800
667

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

20
20
25
30

36
45
54

44
55
66

10
12,5
15

1000
800
667

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

Gebruiksaanwijzing
1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte.
2. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen.
3. Beregen na toepassing om penetratie van de korrels te versnellen en de startwerking te stimuleren. Beregening 

voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl
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1.
Zeer fijn en 

homogeen granulaat 
voor een gelijkmatige 

verdeling

3.
Méér korrels 
per vierkante 

meter

2.
Snelle opname 

voor een vitale groei 
en een optimale 

kleur
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Greenmaster Pro-Lite is een gegranuleerde minerale voedingsstof 
met een werkingsduur tot wel 6 weken. De technologie Pro-Lite 
verbetert de efficiëntie van de voedingsstoffen en zorgt voor 
optimale grasgroei, met vitale grasplanten.
Elke korrel bevat stikstof, kalium en fosfaat. Het fijne granulaat is homogeen en wordt snel 
in de bodem opgenomen. Daarom is er geen probleem met maaien. De fijnkorreligheid 
zorgt er ook voor dat u meer korrels per vierkante meter strooit, zodat er een mooie sterke, 
gezonde, dichte zode ontstaat.

Greenmaster Pro-Lite heeft een werkingsduur tot 6 weken en is aanbevolen voor gebruik op 
greens, tees, fairways en sportvelden.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 3 - 4 dagen

Grasreactie: binnen 7 dagen

Werkingsduur: 6 weken

Greenmaster	Pro-Lite	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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St
iks

to
f i

n 
%

2

4

6

12

8

16

14

10

Cold Start 
11-5-5+8Fe

NK
12-0-12 

+3MgO+Fe

Invigorator 
Plus 

4-0-14 
+2MgO+8Fe

Autumn
6-5-10 

+Fe

0

 Ureum- 
stikstof

 Ammonium- 
stikstof

De stikstof in Greenmaster Pro-Lite

In Greenmaster Pro-Lite gebruikt ICL alleen ureum- en ammoniumstikstof. ICL Specialty Fertilizers vermijdt het gebruik van 
nitraatstikstof. Nitraatstikstof spoelt gemakkelijk uit, verhoogt de pH en vergroot de kans op ziektes zoals sneeuwschimmel. 

Pro-Lite-Technologie
Pro-Lite functioneert als een ‘magneet’ die bepaalde voedingsstoffen 
bindt. Deze technologie verbetert de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC 
= Cation Exchange Capacity) van de bodem, die daardoor voedingsstoffen 
zoals kalium, calcium en magnesium beter kan vasthouden. Pro-Lite 
geeft de meststof een langere werkingsduur en voorkomt uitspoeling. 
De 3D-matrix van Pro-Lite helpt om een werkingsduur tot 6 weken te 
bereiken.

De 3D-technologie van Pro-Lite bindt de voedingsstoffen als een magneet.

M
eststoff

en
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Productnaam en 
samenstelling

Tech- 
nologie

Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal 
N

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K MgO FeN-NO3 N-NH4 Ur-N N-MU2

Cold Start
11-5-5 +8Fe

Direct beschikbare stikstof, fosfaat 
en kalium voor een snel herstel in 
het voorjaar

11 5.6 5.4 5 5 8

NK
12-0-12 +3MgO +2Fe

Het hoge kaliumgehalte is ideaal 
voor gebruik van voorjaar tot 
einde zomer

12 4.1 7.9 12 3 2

Invigorator Plus
4-0-14+2MgO+8Fe

NPK-meststof voor gebalanceerde 
voeding en afharding. Het hoge 
ijzergehalte gaat mosgroei tegen

4 4 14 2 8

Autumn
6-5-10 +6Fe

NPK-meststof voor een  
gebalanceerde voeding en 
afharding. Het ijzergehalte gaat 
mosgroei tegen

6 4.3 1.7 5 10 6

Het	complete	Greenmaster	Pro-Lite-assortiment

Dosering
(g/m2)

Roterende strooier
(AccuPro 2000, SR 2000)

Zaad- en kunstmeststrooier
(SS-2)

Kegel-
instelling

Strooi-
breedte

Enkelgang, 
voll.dosering

Dubbelgang, 
1/2 dosering

Strooi-
breedte

Enkelgang, 
voll.dosering

Dubbelgang, 
1/2 dosering

30 6 3.7 m M J ½ 0.91 m 5 ¼ 4

35 6 3.7 m N K 0.91 m 5 ½ 4 ¼

Strooierinstellingen
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Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 25 kg zak J F M A M J J A S O N D

25 30
35

33
38.5

15
17.5

15
17.5

833
714 J F M A M J J A S O N D

25 30
35

36
42

36
42

833
714 J F M A M J J A S O N D

25 30
35

12
14

42
49

833
714 J F M A M J J A S O N D

25 30
35

18
21

15
17.5

30
35

833
714 J F M A M J J A S O N D

Gebruiksaanwijzing
1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte.
2. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen.
3. Beregen na toepassing om penetratie van de korrels te versnellen en de 

startwerking te stimuleren. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van 
het gras worden verwijderd.

M
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en



Greenmaster Topdress Z is een op zeoliet 
gebaseerd granulaat dat gebruikt kan 
worden als bodemverbeteraar of topdress-
product. Het product heeft een zeer hoge 
kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) waardoor het 
uitermate geschikt is om voedingsstoffen te binden. 
Het is toepasbaar op greens, tees, sportvelden en 
nieuwe constructies op zand. 

Eigenschappen
Verpakking: (2x) 500 kg big bag

Advies dosering: 1000 - 500 g/m²
Gemiddelde korrelgrootte: 0.5 - 1.0mm

Greenmaster	Topdress	Z	
Voordelen
1.  Verbetert het vermogen van de bodem om 

voedingsstoffen te binden door de hoge kationen-
uitwisselinscapaciteit (CEC)

2.  Verhoogt de poreusheid van de bodem wat leidt 
tot betere vasthouding van vocht in lichte gronden, 
terwijl op zware gronden de drainage verbetert

3. Uitermate geschikt als topdress-materiaal

32

TOEPASSING
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Productnaam Tech- 
nologie

Gebruik
Dosering 

(g/m2)

Aanbevolen gebruiksperiode

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

Greenmaster 
Topdress Z

Greenmaster Topdress Z is een op zeoliet 
gebaseerd granulaat dat gebruikt kan worden als 
bodemverbeteraar bij de aanleg of renovatie van 
grasoppervlakken. Topdress Z kan ook worden gebruikt 
als topdress-product.

Ideaal is 
te komen 
tot 10-20% 
volume

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

Diepte
wortel-
zone

Greenmaster Topdress Z

% menghoeveelheid

Benodigde 
hoeveelheid

kg/m2 kg/500 m2

10 cm

5% 3.8 1.875

10% 7.5 3.750

20% 15.0 7.500

20 cm

5% 7.5 3.750

10% 15.0 7.500

20% 30.0 15.000

30 cm

5% 11.3 5.625

10% 22.5 11.250

20% 45.0 22.500

Nieuwe green

Dosering
Aantal benodigde toedieningen

om 5% volume in de eerste 10 mm
aan te brengen

1 kg/m2 4

250 g/m2 16

Productsamenstelling

CEC 1.5 - 1.8 meq/g (150 - 180 meq/100g)

Soortelijk 
gewicht 0.75 MT/m³ (0.75kg/litre)

Samenstelling in % K2O CaO MgO

Greenmaster 
Topdress Z 2.4 3.4 1.4

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

M
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Sportsmaster Base is een minerale samengestelde 
meststof en is een zeer geschikt product als het 
noodzakelijk is om direct voeding aan te bieden.
Sportsmaster Base producten bestaan uit mini-korrels voor een eenvoudige 
en gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen. Het resultaat is een 
gelijkmatige groei en een egale kleur.

De producten in het Sportsmaster-assortiment zijn gemakkelijk toe te dienen 
en hebben een gelijkmatige verdeling. Sportsmaster Base is betrouwbaar en 
is een goede economische keuze.

1.
Perfect voor gebruik 

aan het einde van 
de zomer of om 

de grasmat voor te 
bereiden op 

stress

3.
Hoog calciumgehalte 
voor sterke cellen in 
de plant en hogere 

weerbaarheid van het 
gras tegen externe 

factoren

2.
Hoog kaliumgehalte 

voor een stevige 
grasplant met goede 

vochthuis- 
houding

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 10 dagen

Grasreactie: 10 dagen

Sportsmaster	Base	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Productnaam en 
samenstelling

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 25 kg zak J F M A M J J A S O N D

CalKMag
0-0-14+13CaO+6MgO 25

20
25
30
35

28
35
42
49

1250 
1000 
833 
714

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

Fairway
12-6-9+3CaO+2MgO 25

35
40
45
50

42
48
54
60

21
24
27
30

31.5
36

40.5
45

714
625
556
500

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

Base
21-10-11 25

20
25
30
35

42
52,5
63

73,5

20
25
30
35

22
27,5
33

38,5

1250 
1000 
833 
714

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

Productnaam en 
samenstelling

Tech-
nologie

Wer-
kings-
duur

Gebruik Samenstelling in %

Totaal N

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K CaO MgON-NO3 N-NH4 Ur-N

CalKMag
0-0-14+13CaO+6MgO

Poly- 
halite

4-in-1 natuurlijke meststof.
Optimaliseert bodemstructuur, 
zonder pH-invloed

14 13 6

Fairway
12-6-9+3CaO+2MgO

Conven-
tional

Zeer geschikt voor toepassing in 
voorjaar en zomer, wanneer het 
gras sterk groeit

12.2 1.4 10.8 6 9 3 2

Base
21-10-11

Conven-
tional

All-Round NPK meststof die zeer 
snel oplost en zorgt voor snelle 
opname van voedingsstoffen

21 9.4 11.6 10 11

Het	complete	Sportsmaster	Base-assortiment

Dosering
(g/m2)

Roterende strooier (AccuPro 2000, SR 2000) Zaad- en kunstmeststrooier (SS-2)

Kegel-
instelling

Strooi-
breedte

Enkelgang, volledige 
dosering

Dubbelgang, 1/2 
dosering

Strooi-
breedte

Enkelgang, volledige 
dosering

Dubbelgang, 1/2 
dosering

30 4 3.7 m O ½ L 0.91 m 5 ½ 4 ¼

35 4 3.7 m P ½ L ½ 0.91 m 6 4 ½

40 4 3.7 m Q M 0.91 m 6 ¼ 4 ¾

45 4 3.7 m R M ½ 0.91 m 6 ¾ 5

50 4 3.7 m S N 0.91 m 7 5 ¼

55 4 3.7 m T O 0.91 m 7 ¼ 5 ¼

60 4 3.7 m U O ½ 0.91 m 7 ¾ 5 ½

65 4 3.7 m V P 0.91 m 8 5 ¾

70 4 3.7 m W P ½ 0.91 m 8 ¼ 6

Strooierinstellingen

M
eststoff

en
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Elk minikorreltje van STEP Hi-Mag bevat het 
volledige pakket sporenelementen. De groei van 
een plant wordt beperkt als er gebrek is aan één 
element, ook als de andere voedingselementen in 
voldoende mate aanwezig zijn. 
STEP Hi-Mag verhelpt en voorkomt een tekort aan sporenelementen in 
de bodem. Dit verzekert een gezonde groei zonder stress. Step Hi-Mag is 
zeer zuiver en het fijne granulaat dringt snel in de grasmat. Het bevat een 
hoog gehalte magnesium voor een rijkere, gezonde graskleur. Het is vooral 
geschikt op bodems met weinig voedingsstoffen, bijvoorbeeld bodems met 
een hoog aandeel zand. STEP Hi-Mag past gemakkelijk in een compleet 
onderhoudsprogramma.

Sporenelementen 
reduceren ziektedruk

STEP Hi-Mag verlaagt de 
ziektedruk als onderdeel 
van een compleet 
bemestingsprogramma. 

Mangaan speelt een belangrijke rol in 
het voorkomen van sneeuwschimmel. 
Een STRI-proef toont aan dat STEP Hi-
Mag in combinatie met SierraformGT 
de aantasting van sneeuwschimmel 
onder de 2% houdt.

Eigenschappen
Korrelpenetratie: 4 - 5 dagen

Grasreactie: 7 dagen

1.
Bevat alle 

noodzakelijke 
sporenelementen 

voor vitaal gras
3.

Ideaal voor 
gebruik op 

zandige gronden, 
voorkomt stress

2.
Zeer zuiver en 
fijn granulaat 

voor gemakkelijke 
penetratie

STEP	Hi-Mag	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Aanbevolen gebruiksperiode

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

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

Productnaam en 
samenstelling

Gebruik
Samenstelling in %

Ver-
pak-
king 
(kg)

Dose-
ring 

(g/m2)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per

MgO Cu Fe Mn Zn MgO Cu Fe Mn Zn 20 kg bag

STEP Hi-Mag

Voorkomt tekort aan 
sporenelementen en bevat 
magnesium voor een 
gezonde kleur

19.8 0.50 8.0 3.0 1.0 20 7
11

13.9
21.9

0.4
0.6

5.6
8.8

2.1
3.3

0.7
1.1

2,857
1,818

STEP	Hi-Mag

Gebruiksaanwijzing
1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet 

tijdens vorst of extreme droogte.
2. Verwijder meststofkorrels van bestrating om 

verkleuring door het ijzer te voorkomen.
3. Beregen na toepassing om penetratie van 

de korrels te versnellen en de startwerking 
te stimuleren. Beregenen voorkomt ook 
voetafdrukken en dat korrels met maaisel van het 
gras worden verwijderd.

Proef sneeuwschimmel

Aa
ng

et
as

te
 o

pp
er

vla
kt

e 
in

 %

2

4

6

12

8

14

10

0 5415 68 11127 81 12843 96 144 158
0

 Onbehandeld
 SierraformGT

 SierraformGT + STEP Hi-Mag
 SierraformGT + STEP Hi-Mag + Fungicide

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl
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1.
Maximale opname 

van voedingsstoffen 
door de krachtige 

activator TMax

4.
Preventief 

middel voordat 
stress optreedt

3.
Snel zichtbaar 

effect binnen 3 uur, 
2-4 weken lang

2.
Hoge 

oplosbaarheid 
en zuiverheid

Eigenschappen
Grasreactie: < 24 uur

Sportsmaster	WSF	Voordelen

Wateroplosbare meststoffen met de beste 
prestaties en hoogste oplosbaarheid en zuiverheid! 
Voor een zeer kosteneffectieve behandeling van 
grote grasvelden.
Het WSF-assortiment van ICL bevat TMax om de opname van 
voedingsstoffen te vergroten. De blad- en wortelopname geeft een snelle 
reactie die daarna enkele weken aanhoudt. Het assortiment aan analyses 
is ontwikkeld voor gebruik gedurende het hele jaar. Het gebruik van 
de wateroplosbare meststoffen van ICL is kostenbesparend, zeker bij 
behandeling van grote gebieden als fairways.

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Productnaam en 
samenstelling

Tech-
nologie

Gebruik Samenstelling in %

Totaal 
N

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K B Cu Fe Mn Mo ZnN-NO3 N-NH4 Ur-N

High N
35-0-14 +0.13Fe

Stikstof boost met kalium voor een 
gebalanceerde groei en sterk gras 35 4.3 30.7 14 0.13

Spring & Summer 
28-5-19 +TE 

Hoog stikstofgehalte voor een snelle 
groeistart. De drie stikstofvormen 
verzekeren een optimale opname, ook via 
het blad. Hoog kaliumgehalte voor een 
gebalanceerde groei en sporenelementen 
voor sterk en gezond gras

28 5.6 1.0 21.4 5 19 0.02 0.16 0.13 0.06 0.01 0.016

High K
15-0-43 +0.13Fe

Laag stikstof en hoog kalium 
verzekeren maximale afharding en 
stressbestendigheid

15 2.3 43 0.13

WSF Iron
19,5Fe

Hoogwaardige, wateroplosbare 
ijzermeststof voor kosteneffectieve 
behandelingen van grote 
grasoppervlakken

19.5

SeaMax
4-0-15 +TE

Sportsmaster WSF Seamax is ideaal voor 
het verbeteren van graskwaliteit, kleur 
en wortelgroei. Bevat 10% vast zeewier

4 4 15

Het	complete	Sportsmaster	WSF-assortiment

Neem voor meer 
informatie contact op met 
uw ICL Area Sales Manager 
of bezoek www.icl-sf.nl

Spuitadvies Druppel-
grootte

Behoud op
blad- 

oppervlakte
Potentieel driftgevaar* Blad-

toepassing
Wortel-

toepassing

Zeer fijn Fijn Goed Hoog

Fijn Goed

Medium Goed

Grof Matig

Zeer grof Grof Slecht Zeer laag

Spuitadvies

*Sproeidrift kan worden geminimaliseerd door het gebruik van Colour Pro
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Verpak-
king (kg)

Dose-
ring 

 (L/ha)

Water-
volume
(L/ha)

Voedingsgift
(kg/ha)

Voldoende 
voor

 (m2) per
Aanbevolen gebruiksperiode

N P K 15 kg bag J F M A M J J A S O N D

15

15
30

300 - 600  
(Blad)

5.3
10.5

2.1
4.2

10.000
5.000

J F M A M J J A S O N D
45
60

600 - 1000  
(Wortel)

15.8
21.0

6.3
8.4

3.333
2.500

15

15
30

300 - 600  
(Blad)

4.2
8.4

0.8
1.5

2.9
5.7

10.000
5.000

J F M A M J J A S O N D
45
60

600 - 1000  
(Wortel)

12.6
16.8

2.3
3.0

8.6
11.4

3.333
2.500

15

15
30

300 - 600  
(Blad)

2.3
4.5

6.5
12.9

10.000
5.000

J F M A M J J A S O N D
45
60

600 - 1000  
(Wortel)

6.8
9.0

19.4
25.8

3.333
2.500

15 15
30

300 - 600  
(Blad) 10.000

5.000 J F M A M J J A S O N D
600 - 1000  

(Wortel)

1 1 0.04 0.15 10.000
(1 kg bag) J F M A M J J A S O N D

Stikstof in Sportsmaster WSF

N 
Co

nt
en

t (
%

 W
/W

)

45

40

35

30

5

10

15

25

20

High N
35-0-14+Fe

Spring and 
Summer

28-5-19 +TE

High K
15-0-43 +Fe

SeaMax
4-0-15 +TE

0

 Ureum N
 Ammonium N
 Nitraat N

Gebruiksaanwijzing
1. Voor opname via het blad: 15 - 30 kg/ha in 300 - 400 liter 

water. Vermijd hoge temperaturen en fel zonlicht voor een 
optimale opname.

2. Voor opname via de wortel: 30 - 60 kg/ha in 600 - 1.000 liter 
water. Irrigeer 2 - 3 minuten met voldoende schoon water 
om bladverbranding te voorkomen.

3. Voor een goede oplossing: voeg de dosering toe aan een 
half gevulde tank, roer 10 - 15 minuten en vul de tank dan 
volledig met water. De watertemperatuur heeft invloed op 
de oplosbaarheid.

4. Voorkom toediening tijdens vorst of extreme droogte.
5. De gebruikte hoeveelheid water heeft effect op de opname 

door het gras.
6. Sportsmaster WSF is mengbaar met H2Pro Wetting Agent.
7. Eén zak van 15 kg is voldoende voor 2.500 - 10.000 m2.

M
eststoff

en
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In de bemestingsstrategie van greenkeepers en 
groundsmen spelen vloeibare meststoffen een 
steeds belangrijkere rol en daar zijn goede redenen 
voor.
Vloeibare meststoffen zijn uitermate effectief om het gras op het juiste 
moment van de juiste voedingsstoffen te voorzien. Over het algemeen 
werken ze een korte periode en ze zijn daarom makkelijk te combineren 
met een basisdosering langwerkende meststoffen zoals SierraformGT, 
Greenmaster Pro-Lite, ProTurf, Sportsmaster of Sierrablen.

Elke samenstelling bevat de unieke toevoeging TMax: een krachtige activator 
voor meststofopname. Door TMax kan het gras meer voedingsstoffen 
opnemen en dat verbetert het rendement van de toegediende meststof 
aanzienlijk.

1.
Geschikt als 

bladvoeding (en 
bodembemesting) 
voor toepassingen 

in het hele 
groeiseizoen 3.

Snel zichtbaar 
effect binnen 

3 uur, 2-6 weken 
lang

2.
Maximale opname 

van voedingsstoffen 
door de krachtige 

TMax-activator

Eigenschappen
Grasreactie: < 24 uur

Greenmaster	Liquid	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK
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Langere grasreactie met 
Greenmaster Liquid

 Greenmaster 
Liquid High N 
25-0-0 +2MgO +TE

 Triazone Liquid
 Onbehandeld

Beide producten 
54 kg N/ha in
één toediening

Ge
m

id
de

ld
e 

gr
as

kle
ur

 (1
 - 

10
)

1

2

3

6

4

8

7

5

0 4010 5020 6030 70
0

Dagen na behandeling

Stikstof in Greenmaster Liquid

St
iks

to
f i

n 
%

 Ureumstikstof  Ammoniumstikstof  Nitraatstikstof

30

5

10

15

25

20

High N
25-0-0  
+2MgO  

+TE

Effect Iron 
Fe

Ca-Booster
8-0-0 

+11CaO

Spring & 
Summer

12-4-6 +TE

NK
10-0-10 +TE

High K
3-3-10 +TE

0

TMax effect op de graskleur
(gem. over 50 dagen)

Ge
m

id
de

ld
e 

gr
as

kle
ur

 (1
 - 

10
)

7.0
6.8
6.6
6.4
6.2

5.2
5.4
5.6

6.0
5.8

Beide producten 21 kg N/ha in
één toediening

 Onbehandeld
 Vloeibare meststof
 Vloeibare meststof + 

TMax

5.0

TMax vloeibare 
meststoffen: 
het werkingsprincipe
TMax verzekert dat 
de spuitoplossing 
zich uitspreidt
over het blad en zich 
beter aan
het blad hecht. Dit 
versterkt de
opname van 
voedingsstoffen.

Zonder TMax 
verspreidt de 
spuitvloeistof niet 
over het blad en  
druppels vallen 
sneller van het 
blad.

TMax verbetert de opname van 
voedingsstoffen door de wortels. Ook 
houdt TMax de voedingselementen beter 
beschikbaar voor het gras.

M
eststoff

en
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Productnaam en 
samenstelling

Tech-
nologie

Gebruik
Samenstelling in %

Totaal 
N

Stikstofvorm
Totaal 

P
Totaal 

K CaO MgO B Cu Fe Mn Mo ZnN-NO3 N-NH4 Ur-N

High N
25-0-0 +2MgO + TE

Meerdere stikstofvormen 
voor optimale opname. 
Magnesium en sporen-
elementen voor gezond en
sterk gras

25 7.3 5.9 11.8 2 0.01 0.004 n/a 0.01 0.001 0.004

Spring & Summer
12-4-6 +TE

Complete NPK-
samenstelling gedurende 
het groeiseizoen zonder 
groeipiek

12 0.8 11.2 4 6 0.01 0.004 0.01 0.001 0.004

NK
10-0-10 +TE

NK-verhouding met 
sporenelementen voor een 
gebalanceerde groei en 
sterk gras

10 0.7 0.7 8.6 0 10 0.01 0.004 0.01 0.001 0.004

High K
3-3-10 +TE

Ideaal voor gebruik bij 
stress 3 0.3 0.3 2.4 3 10 0.01 0.004 0.01 0.001 0.004

Cal-Mag
9-0-0+13CaO 
+3MgO

Calcium versterkt de 
celwanden voor sterk gras. 
Magnesium zorgt voor een 
rijkere, gezonde graskleur

9 9 13 3

Effect Iron Fe
6.3Fe

Geschikt voor het 
groeiseizoen voor 
opkleurend effect binnen 
3 uur

6.3

Het	complete	Greenmaster	Liquid-assortiment

Gebruiksaanwijzing
1. Voor een optimale opname door het blad, niet gebruiken tijdens hoge temperaturen, felle zon, vorst of droogte.
2. Alle samenstellingen Greenmaster Liquid kunnen onderling en met H2Pro Wetting Agent worden gemengd.
3. De hoeveelheid water waarmee Greenmaster Liquid wordt toegediend, beïnvloedt de opname van de voeding 

door het gras. Bij lagere watervolumes (400 L/Ha) neemt het blad meer voeding op. Bij hogere watervolumes 
(1.000 L/Ha) nemen hoofdzakelijk de wortels de voedingsstoffen op.

Spuitadvies Druppel-
grootte

Behoud op
blad- 

oppervlakte
Potentieel driftgevaar* Blad-

toepassing
Wortel-

toepassing

Zeer fijn Fijn Goed Hoog

Fijn Goed

Medium Goed

Grof Matig

Zeer grof Grof Slecht Zeer laag

Spuitadvies

*Sproeidrift kan worden geminimaliseerd door het gebruik van Colour Pro.
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Densi-
teit

Ver- 
pakking 

(L)

Dose-
ring 

 (L/ha)

Water 
Volume 
(L/ha)

Voedingsgift
(kg/ha) 10 liter is 

voor

Aanbevolen gebruiksperiode

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

1.31 10
200

40
80

400 - 600  
(Blad)

13.1
26.2

2.500
1.250

J F M A M J J A S O N D
100
120

600 - 1000  
(Wortel)

32.8
39.3

1.000
833

1.18 10
200

40
80

400 - 600  
(Blad)

5.7
11.3

1.9
3.8

2.8
5.7

2.500
1.250

J F M A M J J A S O N D
100
120

600 - 1000  
(Wortel)

14.2
17.0

4.7
5.7

7.1
8.5

1.000
833

1.23 10
200

40
80

400 - 600  
(Blad)

4.9
9.8

4.9
9.8

2.500
1.250

J F M A M J J A S O N D
100
120

600 - 1000  
(Wortel)

12.3
14.8

12.3
14.8

1.000
833

1.18 10
200

40
80

400 - 600  
(Blad)

1.4
2.8

1.4
2.8

4.7
9.4

2.500
1.250

J F M A M J J A S O N D
100
120

600 - 1000  
(Wortel)

3.5
4.2

3.5
4.2

11.8
14.2

1.000
833

1.51 10
200

20
40

400 - 600  
(Blad)

2.7
5.4

5.000
2.500

J F M A M J J A S O N D
60
80

600 - 1000  
(Wortel)

8.2
10.9

1.667
1.250

1.25 10
200

10
20

400 - 600  
(Blad)

10.000
5.000

J F M A M J J A S O N D
30
30

600 - 1000  
(Wortel)

3.333
3.333

M
eststoff

en



Toepassing
Dosering: 20 - 50 L/ha

Water volume: 400 - 600 L/ha
Verpakking: 10 & 200 liter

Samenstelling in %
N 5 - P 6.5 - K 3.5

46

Vitalnova Blade is een unieke 
biostimulant voor gras. Het bevat een 
zorgvuldig samengestelde concentratie 
van koolhydraten, zeewier en 
micronutriënten.
Vitalnova Blade geeft een bewezen boost 
aan de microbiologische activiteit in de 
bodem en verbetert de wortelmassa.

1.
Stimuleert het 

microbieel leven 
voor betere opname 

van voedings-
stoffen 3.

Vergroot de 
wortelmassa 
tot wel 40%

2.
Zorgt voor een 

stijging van ongeveer 
50% aan gunstige 

bacteriën

Vitalnova	Blade	Voordelen

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARKBlade
5-6.5-3.5 + koolhydraten +

zeewierextract + §sporenelementen
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% Mycorrhiza
Vitalnova Blade geeft beduidend meer 
colonisatie door mycorrhizen 

10

2

4

6

8

Getuige Zeewier-
toepassing

Vitalnova 
Blade

Kool-
hydraten 
product

0

Wortelmassa g/ds
Vitalnova Blade geeft tot 40% meer 
wortelmassa

10

2

4

6

8

Getuige Zeewier-
toepassing

Vitalnova 
Blade

Kool-
hydraten 
product

0

% bacterieel leven
Vitalnova Blade geeft tot 50% meer bacterieel 
leven

1.2

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Getuige Zeewier-
toepassing

Vitalnova 
Blade

Kool-
hydraten 
product

0

B
iostim

ulanten



SeaMax 
draagt actief 

bij aan wortel-
ontwikkeling

48

Vitalnova SeaMax is een vloeibaar 
zeewierextract. Proeven tonen de 
effectiviteit van Vitalnova Seamax aan. 
De resultaten worden onderschreven 
door onze eindgebruikers. 
Het zeewierconcentraat is speciaal 
ontwikkeld om graskleur, graskwaliteit, 
wortelontwikkeling en stressweerstand 
te verbeteren.

1.
Helpt om de 

wortel- 
ontwikkeling te 

verbeteren

2.
Duurzaam 

geoogst zeewier 
uit hernieuwbare 

bronnen

4.
Ideale 

tankmix- 
partner

3.
Ontworpen, 

ontwikkeld en getest 
om graskwaliteit, 

kleur en wortelgroei 
te verbeteren

Vitalnova	Seamax	Voordelen

Toepassing
Dosering: 5 - 10 L/ha

Watervolume: 600 L/ha
Verpakking: 10 & 200 liter

Samenstelling in %
N 4 - P 0 - K 11

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARKSeaMax
4-0-11 + 10% zeewierextract
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Vitalnova Stressbuster is een speciale 
vloeibare-wateroplosbare meststof, 
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 
kleurherstel en bescherming tegen 
stress.

3.
Zorgt voor 

direct 
kleurherstel

1.
Verhoogde 
weerstand 

tegen stress

2.
Zorgt voor vitaliteit 

en kan ingezet 
worden tijdens het 
hele groeiseizoen

Vitalnova	Stressbuster	Voordelen

Toepassing
Dosering: 5 - 10 L/ha

Watervolume: 300 – 400 L/ha
Verpakking: 10 liter

Samenstelling in %
N 7 - P 0 - K 0

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARKStressbuster
7-0-0 +2Fe + suikers + wetting agent

+ amino + sporenelementen

B
iostim

ulanten
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Vitalnova Aminoboost is een vloeibare 
meststof met aminozuren.

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.

2.
Ideaal voor 

bladvoeding 
tijdens de zomer- 

periode

3.
Perfect als 

tankmixpartner

1.
Efficiënte opname 
van stikstof onder 

stressvolle 
omstandigheden

Vitalnova	Aminoboost	Voordelen

Toepassing
Dosering: 10 L/ha

Watervolume: 300 – 400 L/ha
Verpakking: 10 liter

Samenstelling in %
N 8 - P 0 - K 7

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARKAminoBoost
8-0-7 + 10% aminozuren
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Vitalnova SiLK is ontwikkeld voor het 
aanbieden van silicium en kalium om 
zo blad- en celsterkte te vergroten. 
Hierdoor stijgt de betredingstolerantie 
en 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.

2.
Speciale 

kaliumsilicaat- 
formulering

1.
Ontworpen 

om celsterkte 
te verbeteren

3.
Ideaal voor het 
aanvullen van 

kalium en silicium 
voor allround 

plantgezondheid

Vitalnova	SiLK	Voordelen

Toepassing
Dosering: 20 L/ha

Watervolume: 300 – 400 L/ha
Verpakking: 10 liter

Samenstelling in %
N 0- P 7 - K 12

TOEPASSING

GOLF  SPORT  PARK

SiLK
0-7-12 + 6% Si

B
iostim

ulanten



Have no fear
Houd uw sportveld in perfecte conditie: 

kies voor de beste beschikbare technologieën 

52
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Optimale toepassing van 
bladbemesting
Bladbemesting kan bijzonder nuttig 
zijn, maar alleen als het correct 
gebeurt. Om het blad de maximale 
hoeveelheid voedingsstoffen op te 
laten nemen, moeten de opgeloste 
voedingsstoffen zo lang mogelijk op 
het bladoppervlak aanwezig blijven.

Tips voor een optimale opname van voedingsstoffen via het 
blad:

 z  Spuit onder koele omstandigheden (onder de 26°C).
 z Spuit bij bewolkt weer, bij voorkeur vroeg in de ochtend 
of ‘s avonds omdat dan de kans groter is dat de 
huidmondjes geopend zijn.

 z Spuit altijd met een kleine hoeveelheid stikstof om de 
opname van voedingsstoffen te verbeteren.

 z De pH van de spuitoplossing moet zo neutraal mogelijk 
zijn.

 z Spuit een zo fijn mogelijke nevel, maar voorkom drift.
 z Gebruik geringe hoeveelheden water zodat meer van de 
spuitoplossing op het blad achterblijft.

 z De eerste 3 uur na toediening niet maaien of beregenen 
voor een optimale voedingsstoffenopname.

 z Uitvloeimiddelen in TMax zijn belangrijk omdat de 
spuitoplossing zich hierdoor gelijkmatig over het 
blad verspreidt. Dat voorkomt dat waterdruppels als 
prisma kunnen fungeren en de hitte van zonnestralen 
concentreren.

Het effect van watervolume bij 
bladbemesting

400     Watervolume (liter/ha)     1,000

Laag watervolume
gebruik bladopname

Hoog watervolume
gebruik bladopname

100% 50%
bladopname bladopname

50%0%
wortelopnamewortelopname

Voedingsstoffen kunnen op twee 
manieren de plant binnendringen 
via het bladoppervlak:

 z Via de huidmondjes van het blad
 z  Door de cuticula heen de celwand in

Huidmondjes zijn groot en 
laten de voedingsstoffen 
gemakkelijk binnendringen.
Ze zijn minder in aantal 
en niet voortdurend 
geopend in vergelijking met 
transcuticulaire poriën.

Transcuticulaire 
poriën zijn klein, veel 
in aantal en altijd open. 
Voedingsstoffen van een 
hoogwaardige kwaliteit, 
zoals in Greenmaster 
Liquid, kunnen het blad 
via deze bijzonder kleine 
openingen binnendringen 
en zorgen voor een betere 
opname via de bladeren.

Toepassing
bladbem

esting



Strooiers
Om het beste resultaat met uw meststoffen te 
krijgen is nauwkeurig toedienen essentieel. ICL 
Specialty Fertilizers strooiers gaan lang mee, zijn 
gemakkelijk en efficiënt in gebruik.

Strooier Type Strooi-
breedte

Bak-
capaciteit

Gebruik

Conventionele 
Meststoffen

Gecoate
Meststoffen

Gegranuleerde
Wetting Agents Graszaden Topdressing

SR-2000 Roterend 2.0 - 6.0 m 42 liter

Accupro 2000 Roterend 2.0 - 6.0 m 42 liter

SS-2 Drop 0.91 m 46 liter

Handygreen ll Handstrooier Variabel 2 liter

Strooierinstellingen

Looppatroon
Aanbevolen looppatroon voor 
strooiers.

De dubbele werkgang met 2x de halve 
dosering heeft de voorkeur

Helical Cone®

Optimaal strooien door de 
gepatenteerde Helical Cone

5454
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De beste meststoffen verdienen 
een topkwaliteit strooier!

AccuPro 2000
Roterende strooier

 z Grote bakcapaciteit met een inhoud van 
42 liter

 z Nauwkeurig in te stellen voor kleine en 
grote korrels

 z Gepatenteerde spiraalvormige trechter voor 
uniform en constant strooipatroon

 z Gemakkelijk te manoeuvreren door grote 
luchtbanden, laat geen sporen na

 z Stevig frame met grote strooibreedte (2-6 
meter)

 z Verlengde duwstang (91 cm) met 
schuimrubberen handgrepen voor extra 
comfort

 z De transparante deksel maakt het zicht op 
de hoeveelheid strooiproduct mogelijk en 
beschermt het strooiproduct tegen regen 
en wind

 z Strooibegrenzers zijn apart verkrijgbaar

AccuPro 1000
Roterende strooier

 z Speciaal ontworpen voor hoveniers
 z Nauwkeurig in te stellen voor kleine en 

grote korrels
 z Gemakkelijk te manoeuvreren door grote 

luchtbanden, laat geen sporen na
 z 18 kg capaciteit
 z Strooibreedte van 1.5 – 3 meter, afhankelijk 

van de granule en instellingen. 
De transparante afdekhoes maakt het zicht 
op de hoeveelheid strooiproduct mogelijk 
en beschermt het strooiproduct tegen 
regen en wind

SR-2000
Roterende strooier

 z Grote bakcapaciteit met een inhoud van 42 
liter / 22 kg

 z Nauwkeurig in te stellen voor kleine en grote 
korrels

 z Gepatenteerde spiraalvormige trechter voor 
uniform en constant strooipatroon

 z Gemakkelijk te manoeuvreren door grote 
luchtbanden, laat geen sporen na

 z Stevig frame met grote strooibreedte (2 - 6 
meter)

 z Verlengde duwstang (91 cm) met 
schuimrubberen handgrepen voor extra 
comfort

 z Strooien tot aan de rand door instelbare 
strooibegrenzers aan de zijkant

 z De transparante deksel maakt het zicht op 
de hoeveelheid strooiproduct mogelijk en 
beschermt het strooiproduct tegen regen 
en wind

 z Gegalvaniseerd frame voor een nog langere 
levensduur

HandyGreen II
Spreader

 z Handzame, compacte roterende spreader
 z Ergonomisch design zorgt voor minder 

vermoeidheid in de polsen
 z Kan gebruikt worden voor kunstmest, 

(gras)-zaden en ijsvrij maken van de 
omgeving

 z Roestvrij plastic trechter
 z Aan/uit drukschakelaar
 z Zeer gebruiksvriendelijk

SS-2
Zaad- en kunstmeststrooier

 z Voorraadbak, as en instelmechanisme van 
corrosiebestendig roestvrij staal

 z Gemakkelijke hanteerbaarheid dankzij grote 
wielen met luchtbanden met breed profiel

 z Exacte instelling van de strooihoeveelheiden
 z Ook geschikt voor het strooien van fijn 

zaaigoed of zand
 z Voorraadtank met een inhoud van 46 liter
 z Werkbreedte 91 cm
 z Deze strooier is niet geschikt voor gecoate 

meststoffen

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

Strooiers
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Kegel-
instelling

Strooi-
breedte
(in m)

Hoeveelheid toegediend product (g/m²) na enkele werkgang

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Greenmaster Pro-Lite
Alle analyses 6 3.7 M N

H2Pro
H2Pro Granules 5 4.0 J K½ M

ProTurf 6 5.0 M½ N½ O½ P Q

Sierrablen
Alle analyses 4 4.7 Q R½ T½ V X Q (x2) R (x2) R½ 

(x2)

SierrablenPlus
Alle analyses 4 4.8 N O P R S T

SierraformGT
Alle analyses 6 3.7 I½ K L M M½

Sportsmaster 4 3.7 L M N O½ P½ Q R S T U V W

Sportsmaster
Sportsmaster CRF 3 5.0 Q R½ Y½

Sportsmaster
Sportsmaster CRF Mini 6 4.0 L M M½ N½ O½ P½

Sportsmaster
Sportsmaster Base 6 3.5 N½ O O½ P

Step
Step Hi-Mag 7 4.3 H I½ K½

Strooierinstelling VOLLEDIGE dosering met ENKELE werkgang 
voor AccuPro 2000 en SR-2000 roterende strooiers

Strooierinstellingen
De aanbevolen instellingen van de strooiers zijn 
gebaseerd op een loopsnelheid van ongeveer 5 km/
uur. De onderstaande instellingen zijn geen garantie 
voor exacte doseringen omdat deze afhankelijk 
zijn van de strooier zelf en de nauwkeurigheid van 
degene die de strooier bedient. Kalibreer de strooier 
regelmatig, inclusief de effectieve strooibreedte.
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Kegel-
instelling

Strooi-
breedte
(in m)

Hoeveelheid toegediend product (g/m²) na dubbele werkgang

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Greenmaster Pro-Lite
Alle analyses 6 3.7 J½ K

H2Pro
H2Pro Granules 5 4.0 H½ I J

ProTurf 6 5.0 J½ K½ L½ M M½

Sierrablen
Alle analyses 4 4.7 M N O O½ P Q R R½

SierrablenPlus
Alle analyses 4 4.8 L M M½ N N½

SierraformGT
Alle analyses 6 3.7 H I½ J½ K

Sportsmaster 4 3.7 L L½ M M½ N

Sportsmaster
Sportsmaster CRF 3 5.0 M½ O O½

Sportsmaster
Sportsmaster CRF Mini 6 4.0 J½ K½ L L½ M

Sportsmaster
Sportsmaster Base 6 3.5 K½ L L½ M

Step
Step Hi-Mag 7 4.3 G½ H I

Strooierinstelling HALVE dosering met DUBBELE werkgang 
voor AccuPro 2000 en SR-2000 roterende strooiers

Hoeveelheid toegediend product (g/m²) na enkele werkgang

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Greenmaster Pro-Lite Alle analyses 3¾ 4 4½ 5 5¼ 5½ 6 6¼ 6½

Greenmaster Organic Alle analyses 4¼ 4¾ 5 5½ 6 6¼ 6½ 6¾ 7¼

Sportsmaster Alle analyses (exclusief CRF-Assortiment) 3¾ 4 4½ 5 5¼ 5½ 6 6¼ 6½

Sportsmaster Organic High N 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SierraformGT Alle analyses 3¼ 3¾ 4¼ 4¾ 5¼ 5¾ 6¼ 6½

STEP Hi-Mag Sporenelementen 2 2¾ 3½

H2Pro Granules 3¾ 4¼ 4¾

Strooierinstelling VOLLEDIGE dosering met ENKELE werkgang voor SS-2 Strooiers
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Kalibreren strooier
De tijd die nodig is voor het controleren 
en instellen van strooiers verdient u snel 
terug in de vorm van nauwkeurigere 
verdeling. Zo voorkomt u onder- of 
overdosering en strepen op de grasmat 
door overgeslagen of dubbel behandelde 
stukken.

Doeltreffend omgaan met uw strooiers 
start bij het einde van de laatste 
strooibeurt

 z Reinig de machines na gebruik en droog ze zo goed 
mogelijk.

 z Meststoffen absorberen vocht uit de lucht, waardoor 
metalen onderdelen van de strooier snel kunnen 
roesten als deze na gebruik niet wordt gedroogd.

 z Inspecteer de strooier grondig voor gebruik.
 z Zorg dat het doseringsmechanisme eenvoudig 
verstelbaar is, controleer of de aan-/uitknop 
functioneert en dat de verdeelrotor of roterende 
schijven niet versleten zijn en correct werken.

 z Het is van cruciaal belang om vervolgens de machine 
in te stellen en te testen met de meststof die u wilt 
toedienen. Het soortelijk gewicht van de meststof heeft 
invloed op het strooipatroon en de doorloopsnelheid. 
Bij het instellen van rotatiestrooiers is het belangrijk 
rekening te houden met het soortelijk gewicht van de 
meststof. Voor de gewenste strooibreedte maken deze 
strooiers gebruik van middelpuntvliegende kracht. 
Grotere, zwaardere korrels komen verder dan lichtere 
korrels met een lagere dichtheid. Het is belangrijk het 
strooipatroon te controleren met een traytest over 
de volle breedte en de dosering te kalibreren. Op 
die manier weet u precies hoeveel meststof wordt 
toegediend en bent u er zeker van dat het gelijkmatig 
over de volledige breedte wordt verspreid.

 z Er zijn drie soorten strooiers voor het toedienen 
van meststoffen: zaad- of kunstmest loopstrooiers, 
roterende loopstrooiers en tractor-gemonteerde 
roterende strooiers. Elk type heeft een eigen kalibratie- 
en instelprocedure.

 z Voor loopstrooiers wordt meestal uitgegaan van een 
‘normale loopsnelheid’ van gemiddeld 5 km/uur. Het 
is belangrijk de snelheid aan te houden waarop de 
strooier is afgesteld om over- en onderdosering te 
voorkomen. De loopsnelheid is ook van invloed op 
de strooibreedte van roterende strooiers. Houd de 
strooiers parallel aan de bodem voor een gelijkmatige 
verdeling.
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Strooibreedte instellen
(meestal iets smaller dan de trechter)

 z De dosering is afhankelijk van de loopsnelheid en wordt 
aangepast door de uitgang te openen en te sluiten.

 z Stel de uitgang van de strooier af voor het soort 
product en de dosering zoals aangegeven in de 
gebruikershandleiding.

 z Strooi meststof uit over een afgepaste afstand (bijv. 10 
m) met een normale loopsnelheid (5 km/uur).

 z Bepaal de uitgestrooide hoeveelheid over deze afstand 
aan de hand van een van de volgende methoden: 
a.  Doe een strooitest op een zeil, verzamel en weeg de 

uitgestrooide meststof.
b.  Plaats een afgemeten hoeveelheid in de trechter, dien 

meststof toe, leeg en weeg de resterende inhoud van 
de trechter en trek dit af van het originele gewicht.

c.  Wijzig indien nodig de strooierinstelling voor de 
gewenste dosering.

Let erop dat deze instelling alleen geldt voor deze meststof 
en de loopsnelheid van degene die de strooier bedient. 
Voor andere meststoffen of een andere gebruiker is 
opnieuw kalibratie nodig.

Bereken de dosering in g/m² aan de hand van de 
volgende formules:

Strooibreedte x afstand = behandelde oppervlakte
Gewicht van verzamelde meststoffen 
÷ behandelde oppervlakte = kg/m²
Bijv:  Gewicht verdeeld over afstand = 125 g
 0.5 m (breedte) x 10 m (afstand) = 5 m²  
 Toegepaste hoeveelheid = 125 ÷ 5 = 25 g/m²

Roterende loopstrooier
Strooibreedte en dosering zijn afhankelijk van loopsnelheid, 
gebruikte meststof en instelling van de opening.

 z Test de strooibreedte met het te gebruiken product, 
bij voorkeur op speciale verzameltrays, voordat u de 
instellingen van de strooier wijzigt. Zo bepaalt u de 
loopsnelheid van de bediener (streef naar 5 km/uur) en 
hoe groot de afstand tussen de banen moet zijn om een 
gelijkmatige verdeling te bereiken.

 z Stel de strooier in voor de gewenste dosering. Plaats 
een afgemeten hoeveelheid product in de trechter, bijv. 
2 kg

 z Loop een afgepaste afstand (10 m) met een normale 
loopsnelheid.

 z Leeg en weeg de resterende inhoud van de trechter.
 z Bereken de oppervlakte door de strooibreedte te 
vermenigvuldigen met de afgelegde afstand.

Bereken de toegediende hoeveelheid aan de hand 
van de volgende formule:

Originele trechterinhoud minus de inhoud na 
strooien, bijv.
2,000 g - 1000 g = 1000g gestrooid over 10 m
Oppervlakte: (afstand) 10 m x (breedte) 4 m = 40 m²
Gewicht ÷ oppervlakte = toegediende hoeveelheid/m²
1000 ÷ 40 = 25 g/m²

Controle verdeelpatroon
 z Leg testtrays klaar over de volledige strooibreedte
 z Loop op de vastgestelde snelheid (5 km/uur)
 z Strooi de meststof over de trays
 z Schud de inhoud van elke tray in een testbuisje en 
controleer of het strooipatroon gelijkmatig is. Eventueel 
kunt u de inhoud van elke tray ook wegen en de 
resultaten weergeven in een staafdiagram

Nauwkeurigheid strooipatroon testen:
 z Een traytest over de volle strooibreedte garandeert dat 
de meststof gelijkmatig over de gehele breedte wordt 
verdeeld.

 z Plaats speciale verzameltrays over de hele breedte.
 z De tractor rijdt in de versnelling met het ingestelde 
toerental voor de gewenste PTO-aandrijfsnelheid en 
rijsnelheid.

 z De strooier rijdt langs de rij trays en de inhoud van elke 
tray wordt opgevangen in afzonderlijke testbuisjes.

 z Meet de inhoud van elk testbuisje om het strooipatroon 
te beoordelen.

 z Pas de instellingen van de machine aan om uitschieters 
te corrigeren en een gelijkmatig patroon te bereiken.

Controleer de toegediende hoeveelheid aan de hand 
van de volgende formule:

Toegediende hoeveelheid in kg/ha = totaal gewicht 
verzameld in één minuut (kg) x 600 strooibreedte 
(m) x rijsnelheid tractor (km/uur)

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

Strooiers



60

Tankmix mengtabel
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Greenmaster

Greenmaster 
Liquid 
Assortiment1

High N 25-0-0+2MgO

NK 10-0-10+TE

High K 3-3-10+TE

Spring & Summer 12-4-6+TE

Cal-Mag 9-0-0+13CaO 
+3MgO

STEP Liquid Micronutrient

Effect Iron Fe 6.9Fe

Sportsmaster 
Liquid Iron

Wateroplosbare
Meststoffen

Sportsmaster
WSF 
Assortiment2

High N 35-0-14 +Fe

Spring & Summer 28-5-19

High K 15-0-43 +Fe

Iron 19.5%Fe

SeaMax 4-0-15

Surfactants

H2Pro TriSmart

H2Pro FlowSmart

H2Pro AquaSmart

H2Pro DewSmart

Biostimulanten

Vitalnova Blade

Vitalnova Silk

Vitalnova AminoBoost

Vitalnova Stressbuster Fe

Vitalnova SeaMax

Overige

Primo Maxx II

Heritage Maxx

Banner Maxx II
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1  Dosering van individuele producten niet 
overschrijden. Overschrijd 120 L/ ha totaal input 
niet voor gecombineerde  Greenmaster Liquid 
tankmixen of 60 L / ha voor de Greenmaster 
Liquid speciale vloeibare meststoffen ( STEP / Iron 
Fe / Ca-Booster-effect)

2 Doseringen van individuele producten niet 
overschrijden. Overschrijd niet de 30 kg/ ha 
totaal input voor gecombineerde Sportsmaster 
WSF-tankmixen voor bladtoepassing 
(waterhoeveelheden van 300 - 600 L / ha) of 60 kg/ 
ha voor worteltoepassing (watervolumes van 600 - 
1.000 L / ha)

Surfactants Biostimulanten Overige
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ICL	Specialty	Fertilizers	wereldwijd

Het Osmocote merk was pionier op het gebied van 
gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de Amerikaanse 
sierteeltmarkt in de jaren zestig en speelde een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van de sector tot het niveau van 
vandaag.

Kwekers erkennen Osmocote nog altijd als technologisch 
leidende meststof in de sierteelt en volgen de 
ontwikkelingen van innovatieve plantenvoeding door 
ICL Specialty Fertilizers op de voet.

Sterk en gezond gras voor sportvelden, golfbanen, parken 
en tuinen is ons streven. Kwalitatief hoogwaardige 
graszaden, innovatieve meststoffen en technologisch 
geavanceerde gewasbeschermingsmiddelen worden 
samengebracht in iTurf, een uniek programma met 
geïntegreerde toepassingen en behandelingen voor gras.

ICL Specialty Fertilizers is de naam achter Osmocote, 
meststof voor een gegarandeerde groei van plug tot pot. 
ICL Specialty Fertilizers biedt de sierteeltmarkt in Europa 
baanbrekende innovatieve meststoffen en oplossingen die 
voorzien in de behoefte van elke plant.



63

De hoofdlocatie voor productie, onderzoek en ontwikkeling 
van ICL Specialty Fertilizers producten is gevestigd in 
Heerlen. Als marktleider in meststoffentechnologie 
houdt ICL Specialty Fertilizers zich continu bezig met de 
verbetering van producten om planten, gras en gewassen te 
voorzien van optimale voeding.

Agrocote is de meest belangrijke meststof in de teelt van 
industriële gewassen zoals bananen, suikerriet en ananas in 
Afrika. Bladvoeding met Agroleaf Power heeft bewezen zeer 
succesvol te zijn in de verbetering van kwaliteit in de thee- 
en koffieteelt.

Golfbanen en sportvelden in Scandinavië worden 
sterk beïnvloed door de felle zon in de zomer en de 
kou van het noordpoolgebied in de winter. Ook in 
deze omstandigheden kunnen ICL Specialty Fertilizers 
meststoffen Sierraform® en Sportsmaster® succesvol 
worden toegepast om de groei van het gras te verbeteren.

ICL Specialty Fertilizers heeft gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen in de oliepalmteelt en daarmee de toepassing 
van Agroblen in de gehele teeltcyclus van oliepalm, 
succesvol geïntroduceerd.

O
ver ICL



Als onderdeel van de ICL Group 
streven we ernaar om u de beste 
gespecialiseerde meststoffen, 
bemestingsprogramma’s, 
biostimulanten, graszaden en 
wetting agents aan te bieden.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze 
producten duurzaam zijn, zodat we efficiënt en 
verantwoordelijk omgaan met het milieu. Elke fase van 
ons productieproces, vanaf grondstoffen tot aan het 
eindproduct, is erop gericht de beste meststoffen- én 
graszaadtechnologieën te ontwikkelen die worden 
ondersteund door een eersteklas klantenservice.
We zijn erg trots op het feit dat we een dynamisch, 
breed, en innovatief productportfolio kunnen 
aanbieden, onszelf kunnen blijven ontwikkelen en u 
daarnaast kunnen voorzien van specifieke technische 
ondersteuning, overal ter wereld.
Met toonaangevende merknamen - waaronder 
SierrablenPlus, Sierrablen, Sportsmaster CRF Mini, 
Sportsmaster CRF, SierraformGT en Greenmaster 
- en ons netwerk van professionele distributeurs,  
verheugen we ons op de samenwerking met u en 
daarbij ondersteunen we u graag bij alle aspecten van 
uw werk.

Over
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Have no fear
Houd uw golfbaan of sportveld in perfecte conditie: 

kies voor de beste beschikbare technologieën 

Gedreven door innovatie
We investeren continu in nieuwe producten 
en hebben enkele van de meest geavanceerde 
R&D-faciliteiten in de wereld. Daarnaast vinden 
we het belangrijk dat onze producten duurzaam 
zijn, zodat we efficiënt en verantwoordelijk 
omgaan met het milieu. Elke fase van ons 
productieproces, vanaf grondstoffen tot aan 
het eindproduct, is erop gericht de beste 
meststoffen- én graszaadtechnologieën te 
ontwikkelen die worden ondersteund door een 
eersteklas klantenservice.
Grasveldbeheerders van de meest prestigieuze 
sportvelden gebruiken onze technologieën om 
een hoogwaardig speeloppervlak te creëren dat 
optimaal geschikt is voor het daarvoor bedoelde 
gebruik.

Geïnspireerd door de natuur
Sinds onze oprichting hebben we een integer en 
waardevol portfolio ontwikkeld met producten 
van wereldklasse. Hier zijn we bijzonder trots 
op. Door onze producttechnologieën, onze 
informatievoorziening voor eindgebruikers 
en iTurf, ons programma voor geïntegreerd 
grasbeheer, spelen we een belangrijke rol bij het 
bevorderen van ‘best practices’ op het gebied 
van grasbeheer en goed milieubeheer. 
Als onderdeel van de ICL Group streven we 
ernaar de beste gespecialiseerde meststoffen, 
bemestingsprogramma’s, biostimulanten, 
graszaden en wetting agents te bieden om onze 
klanten te ondersteunen bij alle uitdagingen 
omtrent het duurzaam beheer van gras in golf, 
sport en openbaar groen.

Neem voor meer informatie contact op met uw ICL Area Sales Manager of bezoek www.icl-sf.nl

O
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ICL Specialty Fertilizers
Koeweistraat 4, 4181 CD Waardenburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 418 655 700
Fax: +31 (0) 418 655 795
E-mail: info.benelux@icl-group.com
www.icl-sf.nl

Neem voor meer informatie contact op 
met uw ICL Area Sales Manager 
of bezoek www.icl-sf.nl




