
Hoogwaardige organisch-minerale 
meststoffen ontwikkeld voor 

alle grassoorten



Gronamic is een nieuwe reeks organisch-minerale 
meststoffen van ICL. Elke korrel combineert minerale 
en organische voedingsstoffen.  

Het granulatieproces levert gebalanceerde en 
uniforme producten op. Met dit assortiment kunt 
u alle voordelen van organische voedingsstoffen 
opnemen in uw meststofprogramma zonder in te 
leveren op kwaliteit of betrouwbaarheid.

Gebalanceerde 
voeding



In het assortiment
Gronamic Golf  
High N, High K

Gronamic Sport  
High N, High K

Gronamic Allround

Gronamic PreSeeder

Gronamic Vital 

Voordelen

   Stikstofbronnen zorgen voor geleidelijke 
N-afgifte voor een gelijkmatige groei

   Gebalanceerde korrel voor  
betrouwbare prestaties

   Bevat polyhalite

  Lange werkingsduur

  Organische en minerale voedingsstoffen

   Lage C:N-verhouding voor een optimale 
beschikbaarheid van voedingsstoffen



Gronamic-producten bevatten meerdere 
geselecteerde stikstofbronnen voor een geleidelijke 
afgifte van voedingsstoffen

Gelijkmatige 
stikstofafgifte



Stikstofcyclus

C:N-verhouding

De C:N-verhouding bepaalt of de organische 
voedingsstoffen gemakkelijk kunnen worden omgezet 
in een beschikbare vorm voor opname door de plant.

Vindt er mineralisatie of immobilisatie plaats?

Bij C:N < 20:1 treedt mineralisatie op 
Bij C:N > 30:1 treedt immobilisatie op
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Naarmate het Gronamic-granulaat 
wordt opgenomen door het gras, 
wordt de groeiende grasplant eerst 
via ammonium, vervolgens via ureum 
en ten slotte via de minerale  
organische stikstof van N voorzien.

Langdurige stikstofopname  
uit één product

N-bronnen

Koolstof/stikstofverhouding

De C:N-verhouding in alle Gronamic-producten maakt 
mineralisatie van organische voedingsstoffen mogelijk zonder 
opsluiting of immobilisatie.

Plantbeschikbaarheid

Elke meststof* combineert de bewezen minerale 
meststof polyhalite (die Ca, Mg, K, S levert) met 
organische voedingsstoffen van plantaardige en/of dierlijke 
bronnen.

Met polyhalite

14%  K2O uit kaliumsulfaat

6%  MgO uit magnesiumsulfaat (3,6% Mg)

17%  CaO uit calciumsulfaat (12% Ca)

Polyhalite (mineraal) K2Ca2Mg(SO4)4 • 2(H2O)

*Allround bevat geen polyhalite

K

Mg

Ca



Hoog stikstofgehalte 
voor langdurige groei
16-3-6 +2MgO +2CaO +0.5Fe

Gronamic Golf High N is ontwikkeld om 
de grasplant gedurende het groeiseizoen 
langdurig van voeding te voorzien. De 
levering van alle belangrijke macronutriënten 
en ijzer zorgt voor een  gezonde plant, 
groener gras en  weerstand tegen belasting. 

Het evenwicht tussen minerale en 
organische voedingsstoffen biedt de 
voordelen van beide manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

  Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op verbranding

   Voorkom toepassing tijdens vorst  
of extreme droogte

   Maai of onderhoud het gras 2 dagen na 
toepassing niet, zodat het product kan 
worden opgenomen

    Het product bevat ijzer, dus als het wordt 
gemorst op bestrating, beton of decoratieve 
oppervlakken, veeg het dan direct op want er 
kunnen vlekken ontstaan

Voordelen

   Ideaal voor gebruik in het 
voorjaar en de zomer

   Hoog stikstofgehalte voor 
langdurige groei

   Een gelijkmatig fijne korrel 
betekent dat de dosering laag 
kan worden gehouden

   Plantaardig organisch 
materiaal

   Combinatie van ammonium-, 
ureum- en organische 
stikstofbronnen voor een 
gelijkmatige groei

   Bevat het mineraal polyhalite 
om de plant te voorzien van 
CaO, MgO en K voor een 
gezonde groei

  Stofvrij product

1 5 10 15 20 25mm

High N



Productkenmerken
Formuleringstype Minigranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 1-2 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie Minder dan 4 dagen

Werkingsduur 6-8 weken

Reactie grasplant 3-7 dagen (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

SR-2000- en Accupro 2000-strooier

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

25 g/m2 7 4.0 m M J

30 g/m2 7 4.0 m N ½ K

35 g/m2 7 4.0 m P L

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic Golf High N    
16-3-6 +2MgO +2CaO +0.5Fe

Gronamic Golf High N is ontwikkeld  
voor gebruik tijdens de belangrijkste 
groeiperiode van het gras.

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

Gronamic Golf High N

Strooierinstellingen

Toepassingsinformatie
Dosering: 30 g/m2

Gebruiksgebieden

Greens 

Foregreens/Apron 

Tennisvelden 

Tees 

Fairways 

Stadionvelden  

Sportvelden 

Gazons 



Laag stikstofgehalte 
voor gecontroleerd 
resultaat
5-0-22 +2MgO +1.5CaO +0.5Fe

Gronamic Golf High K voorziet de grasplant 
gedurende het groeiseizoen langdurig van 
voedingsstoffen en een hoog K-gehalte. De 
levering van alle belangrijke macronutriënten 
en ijzer zorgt voor een gezonde plant, groener 
gras en weerstand tegen belasting. 

Het evenwicht tussen minerale en organische 
voedingsstoffen biedt de voordelen van beide 
manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

  Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op verbranding

   Voorkom toepassing tijdens vorst  
of extreme droogte

   Maai of onderhoud het gras 2 dagen na 
toepassing niet, zodat het product kan 
worden opgenomen

   Het product bevat ijzer, dus als het wordt 
gemorst op bestrating, beton of decoratieve 
oppervlakken, veeg het dan direct op want er 
kunnen vlekken ontstaan

Voordelen

   Ideaal voor toepassing in het 
voorjaar en de zomer

   Laag stikstofgehalte voor een 
meer gecontroleerd resultaat

   Hoog kaliumgehalte om de 
plant te ondersteunen tijdens 
periodes van stress

   Een gelijkmatig fijne korrel 
betekent dat de dosering laag 
kan worden gehouden 

   Combinatie van ammonium-, 
ureum- en organische 
stikstofbronnen

   Bevat het mineraal polyhalite 
om de plant te voorzien van 
CaO, MgO en K voor een 
gezonde groei

   Plantaardig organisch 
materiaal

  Stofvrij product
1 5 10 15 20 25mm

High K



Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic Golf High K    
5-0-22 +2MgO +1.5CaO +0.5Fe

Ideaal voor gebruik waar een lager 
N- en een hoger K-gehalte nodig is 
tijdens het groeiseizoen.

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

Gronamic Golf High K

Toepassingsinformatie
Dosering: 30-40 g/m2

Productkenmerken
Formuleringstype Minigranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 1 mm-2 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie Minder dan 4 dagen

Werkingsduur 6-8 weken

Reactie grasplant 3-7 dagen (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

SR-2000 and Accupro 2000 spreader 

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

30 g/m2 7 4.0 m N ½ K

35 g/m2 7 4.0 m P L

40 g/m2 7 4.0 m Q L ½

Strooierinstellingen

Gebruiksgebieden

Greens 

Foregreens/Apron 

Tennisvelden 

Tees 

Fairways 

Stadionvelden  

Sportvelden 

Gazons 



Hoog stikstofgehalte  
voor langdurige groei
16-3-6 +2MgO +2CaO +0.5Fe

Gronamic Sport High N voorziet de grasplant 
gedurende het groeiseizoen langdurig 
van voedingsstoffen. De levering van alle 
belangrijke macronutriënten en ijzer zorgt 
voor een gezonde plant, groener gras en 
weerstand tegen belasting. 

Het evenwicht tussen minerale en organische 
voedingsstoffen biedt de voordelen van beide 
manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

  Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op verbranding

   Voorkom toepassing tijdens vorst  
of extreme droogte

   Maai of onderhoud het gras 2 dagen na 
toepassing niet, zodat het product kan 
worden opgenomen

   Het product bevat ijzer, dus als het wordt 
gemorst op bestrating, beton of decoratieve 
oppervlakken, veeg het dan direct op want er 
kunnen vlekken ontstaan

Voordelen

1 5 10 15 20 25mm

  Ideaal voor de belangrijkste groeiperiodes van het seizoen

  Hoog stikstofgehalte voor langdurige groei

  Combinatie van ammonium-, ureum- en organische stikstofbronnen

   Bevat het mineraal polyhalite om de plant te voorzien van CaO, MgO 
en K voor een gezonde groei

  Stofarm

High N



Productkenmerken
Formuleringstype Standaardgranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 2 mm - 4 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie Minder dan 4 dagen

Werkingsduur >2 maanden

Reactie grasplant 3-7 dagen (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic Sport High N
16-3-6 +2MgO + 2CaO +0.5Fe

Evenwichtige minerale en 
organische voedingsstoffen 
zorgen voor beschikbare en 
langzaamwerkende voeding.

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

Gronamic Sport High N

Toepassingsinformatie
Dosering: 30-40g/m2

SR-2000 and Accupro 2000 spreader

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

30 g/m2 6 4.0 m V ½ O

35 g/m2 6 4.0 m n/a P

40 g/m2 6 4.0 m n/a Q

Strooierinstellingen

Gebruiksgebieden

Tees 

Fairways 

Stadionvelden 

Sportvelden  

Gazons 



Waar een lager N- en 
hoger K-gehalte nodig is
7-0-20 +2MgO + 1.5CaO + 0.5Fe

Gronamic Sport High K voorziet de grasplant 
gedurende het groeiseizoen langdurig van 
voedingsstoffen en een hoog K-gehalte voor 
het najaar.  De levering van alle belangrijke 
macronutriënten zorgt voor een gezonde 
plant, groener gras en weerstand tegen 
belasting.

Het evenwicht tussen minerale en organische 
voedingsstoffen biedt de voordelen van beide 
manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

  Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op verbranding

   Voorkom toepassing tijdens vorst  
of extreme droogte

   Maai of onderhoud het gras 2 dagen na 
toepassing niet, zodat het product kan 
worden opgenomen

   Het product bevat ijzer, dus als het wordt 
gemorst op bestrating, beton of decoratieve 
oppervlakken, veeg het dan direct op want er 
kunnen vlekken ontstaan

Voordelen

1 5 10 15 20 25mm

High K

   Ideaal voor toepassing in het 
najaar

   Laag stikstofgehalte voor de 
langzame groeiperiodes van 
het jaar

   Hoog kaliumgehalte om de 
plant te ondersteunen tijdens 
periodes van stress

  Stofarm

   Combinatie van ammonium-, 
ureum- en organische 
stikstofbronnen

   Bevat het mineraal polyhalite  
om de plant te voorzien van 
Ca, Mg en K voor een gezonde 
groei

   Plantaardig organisch 
materiaal



Productkenmerken
Formuleringstype Standaardgranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 2 mm - 4 mm

Verpakking 25 kg

Granulaatopname 2-4 dagen

Werkingsduur >2 maanden

Reactie grasplant 3-7 dagen (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic Sport High K
7-0-20 +2MgO + 1.5CaO + 0,5Fe

Evenwichtige minerale en 
organische voedingsstoffen 
zorgen voor beschikbare en 
langzaamwerkende voeding. Ideaal 
voor gebruik waar een hoger 
K-gehalte nodig is.

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

Gronamic Sport High K

Toepassingsinformatie
Dosering: 25-40 g/m2

SR-2000 and Accupro 2000 spreader

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

30 g/m2 6 4.0 m V ½ O

35 g/m2 6 4.0 m n/a P

40 g/m2 6 4.0 m n/a Q

Strooierinstellingen

Gebruiksgebieden

Tees 

Fairways 

Stadionvelden 

Sportvelden  

Gazons 



Langdurige afgifte 
van voedingsstoffen
10-4-5 +2MgO +0.5Fe

Gronamic Allround voorziet de grasplant 
gedurende het groeiseizoen langdurig 
van voeding. De levering van belangrijke 
macronutriënten zorgt voor een gezonde 
plant, gras dat langer groen blijft en 
weerstand tegen belasting. 

Het evenwicht tussen minerale en organische 
voedingsstoffen biedt de voordelen van beide 
manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

  Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op opname door 
grasmaaiers

   Voorkom toepassing tijdens vorst  
of extreme droogte

   Maai of onderhoud het gras 2 dagen na 
toepassing niet, zodat het product kan 
worden opgenomen

   Het product bevat ijzer, dus als het wordt 
gemorst op bestrating, beton of decoratieve 
oppervlakken, veeg het dan direct op want er 
kunnen vlekken ontstaan

Voordelen

  Ondersteunt de plantengroei gedurende het groeiseizoen

  Combinatie van ammonium-, ureum- en organische stikstofbronnen

  Langdurige afgifte van voedingsstoffen

  Stofarm



Productkenmerken
Formuleringstype Standaardgranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 2 mm - 4 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie Minder dan 4 dagen

Werkingsduur >2 maanden

Reactie grasplant 3-7 dagen (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic Allround
10-4-5 +2MgO +0.5Fe

Evenwichtige minerale en 
organische voedingsstoffen 
zorgen voor beschikbare en 
langzaamwerkende voeding.

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

Gronamic Allround

Toepassingsinformatie
Dosering: 30-40g/m2

SR-2000 and Accupro 2000 spreader

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

30 g/m2 6 4.0 m V ½ O

35 g/m2 6 4.0 m n/a P

40 g/m2 6 4.0 m n/a Q

Strooierinstellingen

Gebruiksgebieden

Fairways 

Sportvelden  

Gazons 



Voor inzaaien en 
leggen van graszoden
8-12-8

Gronamic Preseeder voorziet de grasplant 
langdurig van voedingsstoffen en is ontwikkeld 
voor het inzaaien en leggen van graszoden.   
De toevoer van fosfaat is essentieel voor een 
gezonde ontwikkeling van jonge planten en het 
evenwicht van stikstof en kalium zorgt ervoor 
dat de jonge planten goed kunnen inwortelen.

Het evenwicht tussen minerale en organische 
voedingsstoffen biedt de voordelen van beide 
manieren van voeding.

Gebruiksinstructies

   Pas toe op het grasbed tijdens het inzaaien of 
op het grasoppervlak tijdens het doorzaaien

   Beregenen als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Bewatering of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op opname door 
grasmaaiers

   Voorkom toepassing tijdens extreme droogte

Voordelen

  Meststof voor inzaaien en doorzaaien

  Hoog P-gehalte voor de groeiende jonge plant

  Combinatie van ammonium-, ureum- en organische stikstofbronnen

  Organisch en mineraal bestanddeel

  Stofarm



Productkenmerken
Formuleringstype Standaardgranulaat

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte 2 mm – 4 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie 2-4 dagen

Werkingsduur >2 maanden

Reactie grasplant 3-7 days (afhankelijk van  
omgevingsfactoren)

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic PreSeeder
8-12-8

De toevoer van fosfaat is 
essentieel voor een gezonde 
ontwikkeling van jonge planten.

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

Gronamic PreSeeder

Toepassingsinformatie
Dosering: 25-40g/m2

SR-2000 and Accupro 2000 spreader

Dosering Kegelinstelling Strooibreedte Enkele werkgang Dubbele werkgang

30 g/m2 6 4.0 m V ½ O

35 g/m2 6 4.0 m n/a P

40 g/m2 6 4.0 m n/a Q

Strooierinstellingen

Gebruiksgebieden

Tees  

Fairways  

Stadionvelden  

Sportvelden  

Gazons 



Ondersteunt groei met 
langzaamwerkende 
organische 
voedingsstoffen
4-3-3

Gronamic Vital voorziet de grasplant 
gedurende het groeiseizoen langdurig van 
voedingsstoffen.

Perfect voor grotere oppervlakken en het 
leggen van graszoden.

Gebruiksinstructies

   Pas toe op droog gras

   Bewater als er geen regen valt binnen 1-2 
dagen na toepassing

   Beregening of regenval helpt bij de opname  
en minimaliseert het risico op opname door 
grasmaaiers

   Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme 
droogte 

Voordelen

  Ondersteunt de plantengroei gedurende het groeiseizoen

  Levert organische stikstofbronnen

  Langdurige afgifte van langzaamwerkende voedingsstoffen

  Stofarm



Productkenmerken
Formuleringstype Kruimels

Technologie Langzaamwerkend

Korrelgrootte >4 mm

Verpakking 25 kg

Korrelpenetratie 3-7 dagen

Werkingsduur 6-8 weken

Reactie grasplant 5-10 dagen (afhankelijk 
van omgevingsfactoren)

Productnaam 
samenstelling Productopmerkingen Aanbevolen gebruiksperiode

Gronamic PreSeeder
4-3-3

Voorziet het gras van organisch 
stikstof. J F M A M J J A S O N D

Gronamic Vital

Toepassingsinformatie
Dosering: 25-40g/m2

Organisch-minerale meststoffen van Gronamic kunnen een belangrijk onderdeel zijn
van uw onderhoudsplan. Vraag uw ICL-adviseur om meer informatie en advies op maat.

Gebruiksgebieden

Fairways  

Sportvelden  

Gazons 
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