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Seeds & Science
DLF is ’s werelds grootste graszaadbedrijf. Door onze wereldwijde grasveredeling 
maken wij de beste grasrassen speciaal voor u als grasprofessional. Met graszaad 
van DLF heeft u dan ook altijd de wetenschap aan uw zijde. Elke dag zijn wij bezig 
met nieuwe sportveld- en gazongrassen om ervoor te zorgen dat uw gazons en 
sportvelden bestand zijn tegen elke uitdaging in de toekomst.

Recreatiegrassen voor de professional

Masterline heeft dé graszaadmengsels voor professionals. De Masterline 
mengsels bevatten alleen de allerbeste en sterkste grasrassen van de bekende 
rassenlijsten. Onze mengsels staan garant voor een hoge kwaliteit van uw gazon 
en topprestaties op uw velden.
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3Duurzaamheid

Verlaag uw milieu-impact met gras
Gras is groen, maar de ene grasmat is groener dan de ander. Duurzame grasmatten hebben gedurende hun hele leven minder 
input nodig - zowel bij de aanleg als bij het dagelijks beheer en onderhoud. 

Om onze grasoplossingen nog duurzamer te maken, 
bieden we een reeks concepten aan die beter bestand 
zijn tegen omgevingsstress en die minder beslag leggen 
op uw tijd en middelen. ProNitro® graszaadcoating en 
4turf® raaigrassen zijn twee van de milieuvriendelijkste 
keuzes die u kunt maken op het gebied van grasbeheer. 
De keuze van het graszaadmengsel bij de voorbereiding 
van een nieuwe grasmat, het renoveren of doorzaaien 
van bestaande graszoden, kunnen op lange termijn 
besparingen opleveren voor uw eigen en ecologische 
hulpbronnen. 

4turf® voor beheer met lage input 

De veerkrachtige 4turf® raaigrassen zijn ideaal voor 
de groenvoorziening sector. Met zijn uitzonderlijke 
ziekteresistentie en winterhardheid vereist 4turf® 
minder onderhoud en minder bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast zorgt de droogtetolerantie van 4turf® ervoor dat 
sportvelden, parken en gazons er langer groener uitzien 
en minder beregend hoeven te worden.

ProNitro® heeft minder water nodig om te kiemen en te 

vestigen 

ProNitro® is een sterke, low-input, flexibele en duurzame 
oplossing voor sport, recreatiegebieden en openbare 
ruimten. Onze ProNitro®-zaadcoating met Hydroactieve 
watermanagement technologie zorgt voor een betere 
verdeling van het water in de grond rondom elk zaadje. Het 
is een efficiënte manier om de toegang van een zaadje tot 
water te vergroten. Het vermindert de hoeveelheid water 
die normaal nodig is voor een succesvolle kieming en 
vestiging met wel 15%.

Tegelijkertijd zorgt de meststof in de zaadcoating ervoor 
dat er bij aanvang geen bemesting gegeven hoeft te 
worden en vermindert de uitspoeling van stikstof met 50%.

Microclover®

Microclover® is een kleinbladige klaver en de juiste 
keuze voor de milieubewuste (sportveld-)beheerder. Een 
onderhoudsarme en aantrekkelijke zode, die voldoet aan 
strengere milieueisen en low input. Hij presteert goed 
onder extreme weersomstandigheden.

Green
Deal

voor uw



4 Doorzettende droogte

Een oplossing voor elk type droogte
Wat is droogtestress of -schade nu eigenlijk? Een grasplant die een paar dagen slap hangt vanwege het 
warme weer heeft vaak nog geen last van de droogte. De plant gaat in overlevingsmodus om minder water 
te verdampen tijdens de hoge temperaturen. Er is dan ook een duidelijk onderscheid tussen droogte- 
of hittestress en schade. Daarnaast zijn er twee verschillende typen droogte, namelijk voorjaars- en 
zomerdroogte. Beide hebben andere kenmerken en mogelijke uitdagingen voor de recreatiegrassen.

Voorjaarsdroogte
Wat is voorjaarsdroogte eigenlijk? De naam zegt het 
natuurlijk al, een droogte die voornamelijk in het voorjaar 
voorkomt. Maar wat gebeurt er in die periode? Gedurende 
de winter regent het normaalgesproken voldoende 
om het grondwaterpeil weer tot een optimaal niveau 
te brengen zodat de planten zich in het voorjaar weer 
kunnen ontwikkelen. Bij voorjaarsdroogte begint het 
grondwaterpeil te zakken tot de wortels van de plant er 
moeilijk of helemaal niet meer bij kunnen. Zeker op de 
droge en hoge zandgronden kan dit een flinke uitdaging 
zijn voor de graslanden. Bij dit type droogte heb je dan ook 
grassen of voedergewassen nodig die hele diepe wortels 
kunnen vormen, zodat ze zelfs bij dit scenario nog bij het 
water diep in de bodem kunnen om te blijven groeien. Dit 
noemen we ondergrondse droogtetolerantie.

Zomerdroogte
In de zomer spelen er meerdere uitdagingen. Zo is 
het vaak langer droog en zijn de temperaturen hoger. 
Tegelijkertijd is dit de periode waarbij de meeste grassen 
snel groeien, en daardoor juist veel water nodig hebben. 
Bij zomerdroogte hebben de grassen daardoor te maken 
met een combinatie van hittestress en watertekort. Na 
een droog voorjaar is het grondwaterpeil een stuk lager 
dan vlak na de winter. Hierdoor is het nog beschikbare 
water lastig te bereiken voor de wortels van de plant. 
Langdurige hitte vormt tijdens de zomer vaak het grootste 
probleem. Boven de 25 à 30 graden blijft gras stilstaan 
in zijn groei. Het is daarom belangrijk om voor specifieke 
soorten gras of microcolover te kiezen die goed bestand 
zijn tegen hitte en minder snel hun water verbruiken. Er 
bestaan hierin grote verschillen, zo kunnen sommige 
grassoorten beter en efficiënter omgaan met water door 
sneller de huidmondjes te sluiten waardoor er minder 
water verdampt. De plant gaat dan tijdelijk in ruststand 
waardoor hij groen blijft tijdens droogte. Dit noemen we 
bovengrondse droogtetolerantie.

Zon

Regen

Zomerdroogte

grondwaterpeil

gras

Zon

Regen

Voorjaarsdroogte

grondwaterpeil

gras

maart augapril septmei oktjuni nov janjuli dec febr



5Doorzettende droogte

Om een antwoord te bieden op de veranderende weersomstandigheden, heeft DLF de Masterline-mengsels verbeterd zodat 
deze nog beter presteren onder moeilijke omstandigheden zoals voorjaars- en (vroege) zomerdroogte. Deze verbeteringen 
zijn gebaseerd op het RadiMax-onderzoek, waarbij we de wortelarchitectuur van onze grassen hebben gescreend om te 
bepalen welke soorten en mengsels de meest betrouwbare ruwvoeropbrengst hebben bij droogte.

Een diepe wortelmassa betekent:
• Sneller herstel, minder reparaties en meer speeluren
• Een mooier aanzicht en minder onderhoud
• Minder gebruik van water en kunstmest 

Meer info over droogte:

Engels raaigras
tetraploïd

Hardzwenkgras Roodzwenkgras 
gewoon

Roodzwenkgras 
fors

VeldbeemdgrasEngels raaigras
diploïd

Roodzwenkgras 
fijn

Wortelmassa Snelheid wortelgroei Bovengrondse droogtetolerantie
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Gegarandeerd droogtetolerant

De volgende recreatiemengsels bevatten robuuste 

grassoorten die uitvoerig zijn getest en kunnen 

het risico van schade door extreme droogte in het 

voorjaar of zomer verminderen.
SPORT:

• 4-4-2 Master• ExtraMaster• BalanceMaster

GAZON:
• RecreaMaster ProNitroBERMEN/DIJKEN• DijkenMaster

Bron: DLF veredelingsstation in Moerstraten.

Engels raaigras diploïdEngels raaigras tetraploïd

Sneller

meer

wortelmassa
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4salt® – verbeterde zouttolerantie
Op een bodem met een verhoogde zoutconcentratie kunt 
u met 4salt® graszaadmengsels een betere plantengroei 
bereiken dan met standaard graszaadmengsels. U kunt 
hierbij denken aan kustgebieden of bermen waar langs zout 
gestrooid wordt, maar ook aan sportvelden en golfbanen 
waar gebruik wordt gemaakt van gerecycled water of water 
van een onbekende kwaliteit.

Met 4salt® graszaadmengsels kunt u gras laten groeien 
op plekken waar dit normaal niet goed gaat. Dit geeft meer 
speeluren op uw grasveld en verlaagt daarnaast de kosten 
voor het opnieuw inzaaien van dergelijke velden. 

Om 4salt® mengsels samen te stellen, gebruiken de 
wetenschappers van DLF beproefde methoden om de meest 
zouttolerante rassen te identificeren van soorten zoals 
Engels raaigras, veldbeemdgras, rietzwenkgras 
en roodzwenkgras. Voordat een nieuw 4salt®-ras 
op de markt komt, ondergaat deze 180 dagen 
lang een zouttest om er zeker van te zijn dat het 
ras aan de behoeften voldoet voor grasmatten die 
te maken hebben met hogere zoutconcentraties 
in de bodem of het beregeningswater. 

Verbeterde zouttolerantie met 4salt® mengsels 

Onze 4salt® mengsels bestaan tenminste voor 75% uit 
rassen die de beste zouttolerantie hebben ten opzichte van 
andere rassen binnen diezelfde grassoort. Vanzelfsprekend 
doen de 4salt® mengsels het ook goed op locaties waar geen 
problemen zijn met het zoutgehalte.

Alleen de best presterende rassen binnen de best presterende soorten worden erkend als 4salt®-rassen

Zouttolerantie per soort
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4turf (Engels raaigras 4n) hogere 
zouttolerantie dan Engels raaigras 2n

Bron: DLF

DLF zouttolerantie proeven – raaigrassen

Roodzwenkgras
Roodzwenkgras met 

forse uitlopers
Roodzwenkgras met 

fijne uitlopers

zouttolerante rassen te identificeren van soorten zoals 
Engels raaigras, veldbeemdgras, rietzwenkgras 
en roodzwenkgras. Voordat een nieuw 4salt®-ras 
op de markt komt, ondergaat deze 180 dagen op de markt komt, ondergaat deze 180 dagen 
lang een zouttest om er zeker van te zijn dat het 
ras aan de behoeften voldoet voor grasmatten die 
te maken hebben met hogere zoutconcentraties 
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ProNitro® – ready to grow
Snellere vestiging en meer wortelmassa

ProNitro® maakt traditionele bemesting tijdens de inzaai 
overbodig. De nieuwe ProNitro® coating bevat stikstof en 
DLF hydroactieve watermanagement technologie, die 
direct op het zaad is aangebracht. Dit zorgt voor een betere 
opname van nutriënten en water door het kiemplantje. 
Hierdoor kunt u zaaien en bemesten in één werkgang. 
Niet de omliggende planten, maar de jonge grasplantjes 
benutten het volledige voordeel van de stikstof. De wortels 
en scheuten ontwikkelen zich sneller tot sterke planten. 
Vooral bij het doorzaaien in een sterke bestaande grasmat 
is dit van groot belang.

ProNitro® staat in alle situaties garant voor een snellere 
vestiging en resulteert in 34% meer planten en 30% meer 
wortelmassa. Dit draagt bij aan een gezondere grasmat 
en minder onkruiden. ProNitro® is te gebruiken voor alle 
soorten graszaadmengsels. Voetbalvelden gezaaid met 
ProNitro® gecoat graszaad zijn sneller bespeelbaar en 
zodentelers hebben minder last van straatgras en kunnen 
hun product sneller snijden.

Een unieke zaadbehandeling

De ProNitro® coating bevat onder andere een mix van snel 
en langzaam vrijkomende stikstof. Het eindproduct bevat 
10% stikstof (10 kg N per 100 kg ProNitro® graszaad). De 
coating van stikstof op het zaad maakt de werking maar 
liefst 4x efficiënter dan breedwerpig zaaien.

Sterkere en snellere kieming

Verbeterde stresstolerantie

Kosten- en tijdbesparend

NIEUW

Bevat nu DLF

hydroactieve 

watermanagement

technologie

DLF hydroactieve watermanagement technologie verbetert de 
waterdistributie in de omliggende grond aanzienlijk voor een 
effectievere kieming en verminderde plantstress.

GroMax®
Voor een snellere kieming

Voor een snellere kieming. De GroMax® coating staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage kiemers, 
denk aan veldbeemd en roodzwenk, hebben hier duidelijk voordeel van. Het product GroMax® bestaat uit een doorontwikkelde 
versie van de reeds bekende cytokinine-/zeewierextract-coating. Dit zorgt ook onder minder gunstige omstandigheden voor een 
snellere kieming. GroMax® is nu standaard beschikbaar op de meeste Masterline mengsels.
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De sterkste speler 
– stresstolerantie als standaard

Duurzaam

Uitstekende winterprestaties

Sterke gezonde planten

Kan uitstekend tegen droogte

Green
Deal

voor uw
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Droogtetoleranter
Door de uitzonderlijke wortelstructuur slaat 4turf® op een 
natuurlijke manier water op. Dit garandeert het hele jaar 
door een groene grasmat. Hierdoor hoeft u het gras minder 
vaak te beregenen.

Uitstekende ziektetolerantie en winterprestaties
Tijdens het najaar en de winter wordt 4turf® minder snel 
aangetast door ziekten. 4turf® bevat meer  energiereserves, 
wat zorgt voor een groenere grasmat tijdens de moeilijkste 
periode van het jaar.

Sterkere vestiging 
4turf® zaden zijn groter dan de bekende 
diploïde zaden omdat ze meer energiereserves 
bevatten. Die zorgen weer voor een snellere 
vestiging en een gezondere plantontwikkeling. 
4turf® heeft al bij 4oC een betere kieming in 
vergelijking met diploïde grassen. Dit is een 
groot voordeel bij het doorzaaien in het vroege 
voorjaar en het late najaar.

Perfecte kleur 
4turf® heeft een diepgroene glimmende kleur, groener dan 
traditionele grassoorten. De verbeterde stresstolerantie van 
4turf® zorgt ervoor dat het gras sneller groen wordt en langer 
groen blijft dan diploïd Engels raaigras.

KIEMING BIJ 4°C
Z AAIDATUM 21 NOVEMBER
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4turf® – Tetraploïd Engels raaigras voor een extra sterke zode

Diploïd

Engels raaigras

Verschil in kiemsnelheid en kleur tussen een diploïd Engels raaigras (links) en 4turf® (rechts).

Engels raaigras 2n



ShockProof!
Mengsels met de allerbeste robuuste rassen

Een Shockproof! mengsel biedt de garantie dat de rassen die in het mengsel zitten bestand zijn tegen 
de extreme weerschommelingen waar we, als gevolg van klimaatverandering, steeds vaker mee te maken 
zullen krijgen. Shockproof! is het keurmerk voor robuuste grasmengsels, waarbij de samenstelling voor 
tenminste 75% bestaat uit rassen die op de Internationale GrasGids staan. Dit geeft een zekere garantie dat 
het mengsel robuust en Climate proof is. 

Dit jaar heeft DLF weer recreatie- en sportmengsels samengesteld met het keurmerk “ShockProof!”, met rassen uit de Internationale 
GrasGids. Rassen uit deze lijst zorgen ervoor dat deze mengsels bestand zijn tegen mogelijk extreme weersomstandigheden in de 
verschillende seizoenen van het jaar. 

Bekijk onze ShockProof! recreatie- en sportmengsels op blz. 12 t/m 16.

10 Innovatieve oplossingen

Microclover®
Op een natuurlijke manier een groen gazon!

Microclover is een product dat na tientallen jaren van 

selectie/veredeling is ontwikkeld. Microclover is een 

kleinbladige klaver die kort maaien en recreatief gebruik 

goed verdraagt. De combinatie van deze eigenschappen, 

gecombineerd met het gegeven dat Microclover stikstof uit 

de lucht bindt, heeft de volgende voordelen: 

Groenere kleur gras 

Zonder meststoffen toch een groen gazon. Microclover 
zorgt ervoor. Microclover bindt stikstof uit de lucht. Deze 
stikstof komt gratis en voor niks beschikbaar voor het gras. 
Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door STRI-Bingley in 
Engeland leert dat ook de winterkleur aanmerkelijk beter is. 

Daarnaast is microclover uitermate droogtetolerant. Hierdoor 
geeft het ook tijdens droge zomers een groener gazon.

Lagere onderhoudskosten 

Continue beschikbaarheid van het onmisbare 
voedingsmineraal stikstof zorgt voor een gezondere en 
vitalere grasmat. De zode ziet er strak uit en dat zonder extra 
stikstofgift. 

Onkruidvrij

In een gesloten grasmat, bestaande uit grassen en 
Microclover, heeft onkruid geen kans zich te vestigen. De 
bestrijdingsmiddelen kunnen in de kast blijven. Het milieu 
vaart er wel bij. 

Kortom Microclover® is de juiste keuze voor de milieu-
bewuste (sportveld-)beheerder. Een onderhoudsarme en  
aantrekkelijke zode, die voldoet aan strengere milieueisen 
en goed presteert onder extreme weersomstandigheden. 

Ons advies is om ca. 5% Microclover® bij een Masterline 
product te mengen. 
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Bloemenmengsels
Voor een landschap met natuurlijke uitstraling

DLF biedt een zeer compleet assortiment veldbloemenmengsels van diverse traditionele veldbloemen aan. Deze mengsels zijn 
te gebruiken voor verschillende toepassingen zoals bermen, plantsoenen, rotondes en braakliggende terreinen. Door het mengen 
van veldbloemen met gras wordt er het hele jaar door een dichte groenbedekking gerealiseerd. Bloeiende bloemen zijn een lust 
voor zowel het oog als het landschap en zorgen tevens voor de nodige biodiversiteit.

Bloeiende bloemen zijn een lust voor het oog en het landschap en zorgen tevens voor de nodige biodiversiteit!

DLF Akkerbloemen
Voor een akkerrand met meer biodiversiteit

Zaaiadvies

Hoeveelheid: 1-3 gr/m2

Periode: Maart - augustus
Zaaien met gras: LawnMaster/RecreaMaster

DLF Parkbloemen
Mooie en vrolijke bloemen stroken in de stad

Zaaiadvies

Hoeveelheid: 1-3 gr/m2

Periode: Maart - augustus
Zaaien met gras: LawnMaster/RecreaMaster

DLF Bermbloemen 
Voor bloemen stroken langs wegen en wandelpaden

Zaaiadvies

Hoeveelheid: 1-3 gr/m2

Periode: Maart - augustus
Zaaien met gras: LawnMaster/RecreaMaster

DLF Bijenbloemen
Met speciale drachtplanten voor bijen

Zaaiadvies

Hoeveelheid: 1-3 gr/m2

Periode: Maart - augustus
Zaaien met gras: LawnMaster/RecreaMaster
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12 Masterline mengsels

Masterline segmenten
Binnen ons Masterline pakket hebben wij een passend grasmengsel voor iedere professionele toepassing. Om u te helpen 

bij het maken van de keuze voor het juiste graszaadmengsel, hebben we de mengsels ingedeeld in verschillende herkenbare 

toepassingen.

Siergazon
Bloemen

Sport - Doorzaai

Speelgazon

Bermen / Dijken

Sport - Inzaai

RecreaMaster(                    )
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Sport - Doorzaai

QuickMaster SV 100
Snel in-/doorzaaien van de grasmat

• Als bij groot onderhoud binnen 6 weken 
een mooi veld nodig is

• Doorzaaien gedurende het speelseizoen

Eigenschappen:

• Zeer snelle vestiging
• Snel herstel na speelschade 
• Veel speeluren

100
100% Engels raaigras (sportveldtype)

Zaaiadvies: inzaai 225-275 kg/veld
doorzaai 125-150 kg/veld
doorzaai DDS 90-120 kg/veld 
+ BeemdMaster 30-45 kg/veld

BeemdMaster
Voor meer veldbeemd in de grasmat

• Sterker veld met meer speeluren
• Afgestemd op het DDS-zaaisysteem* van Vredo
• Betere kieming veldbeemdgras door ondiep zaaien

BeemdMaster is zeer goed te combineren met 
QuickMaster SV 100 of 4-4-2 Master.

100
100% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies: inzaai 175-225 kg/veld
doorzaai DDS 30-45 kg/veld

+QuickMaster SV100 90-120 kg/veld
of +4-4-2 Master 90-120 kg/veld305515

30% Engels raaigras (sportveldtype)
55% Engels raaigras (4turf®)
15% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies: inzaai 225-250 kg/veld
doorzaai 100-125 kg/veld

ExtraMaster
Als snelheid geboden is

• Snel doorzaaien van de grasmat: 
sportvelden/doelmonden/plantsoenen/gazons

Eigenschappen:

• Extra snel weer groen
• Extra ziektetolerant
• Extra droogtetolerant
• Extra sterke en gezonde planten 

4-4-2 Master
De snelste manier voor een robuuste grasmat

• Snel in-/doorzaaien van sportvelden 
• Herstellen van de doelmonden 

Eigenschappen:

• Supersnelle kieming, ook bij lage temperatuur
• Extreem ziekte-/droogtetolerant
• Uitstekende winterprestaties

100% Engels raaigras (4turf®)

Zaaiadvies: inzaai 225-275 kg/veld
doorzaai 125-150 kg/veld
doorzaai DDS 90-120 kg/veld 
+ BeemdMaster 30-45 kg/veld100
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Sport - Inzaai

ProMaster SV 7
Sportveldmengsel met de beste GrasGidsrassen

• Hét mengsel voor het groot onderhoud

Eigenschappen:

• Snelle vestiging
• Snel herstel na speelschade
• Snel herstel na de winterperiode
• Bevat de allerbeste rassen

7525
75% Engels raaigras (sportveldtype)
25% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies: inzaai 200-250 kg/veld
doorzaai 100-125 kg/veld

Sportveldmengsel met de beste GrasGidsrassenSportveldmengsel met de beste GrasGidsrassenSportveldmengsel met de beste GrasGidsrassen

ProMaster SV 8 
Voor een robuuste grasmat

• Voor inzaai en doorzaai van sportvelden /  
plantsoenen indien er voldoende rusttijd is

Eigenschappen:

• Sterke beworteling
• Extra veldbeemd in de grasmat
• Herstel na speelschade

5050
50% Engels raaigras (sportveldtype)
50% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies: inzaai 200-250 kg/veld
doorzaai 100-125 kg/veld

BalanceMaster
Voor een extra sterke grasmat

Eigenschappen:

• Super sterke beworteling
• Direct voeding bij de kiemplant
• Extra speelduur
• Minder uitspoeling
• Veldbeemd heeft meer grondcontact door coating

205525
20% Engels raaigras (sportveldtype)
55% Engels raaigras (4turf®)
25% Veldbeemdgras (sportveldtype gecoat)

Zaaiadvies: inzaai 225-250 kg/veld
doorzaai 115-125 kg/veld

In BalanceMaster is het aandeel veldbeemd gecoat. Hiermee 

komt deze soort nog beter tot zijn recht in de grasmat.



Siergazon
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Speelgazon

LawnMaster
De mooiste gazons in een handomdraai

• Speelgazons

Eigenschappen:

• Robuust mengsel
• Verdraagt forse betreding
• Snel herstel na schade aan graszode
• Prima geschikt als schaduwmengsel

20251520+20
20% Engels raaigras (gazontype)
25% Roodzwenkgras gewoon
15% Roodzwenkgras fijne uitlopers
20% Roodzwenkgras forse uitlopers
20% Veldbeemdgras (gazontype)

Zaaiadvies: 2-3 kg/are (200-300 kg/ha)

Finesse-FairwayMaster
Gazon met veel sierwaarde

• Siergazons

Eigenschappen:

• Uitzonderlijk mooie sierwaarde
• Droogtetolerant
• Weinig onderhoud
• Prima geschikt als schaduwmengsel

304030
30% Roodzwenkgras fijne uitlopers
40% Roodzwenkgras gewoon
30% Veldbeemdgras (gazontype)

Zaaiadvies: 2,5-3 kg/are (250-300 kg/ha)

RecreaMaster ProNitro
Voor een mooi en sterk gazon

• Plantsoenen/campings/parken/trapveldjes
• Sport- en speelgazons

Eigenschappen:

• Breed inzetbaar
• Snelle start
• Weinig onderhoud
• Zorgt voor dichte mat

Ook verkrijgbaar zonder                    , maar met

1525252015
15% Engels raaigras (gazontype)
25% Engels raaigras (4turf®)
25% Roodzwenkgras gewoon
20% Roodzwenkgras forse uitlopers
15% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies: GroMax: 2-3 kg/are (200-300 kg/ha)
ProNitro®: 3-4,5 kg/are (300-450  kg/ha)

SlowMaster
Gazons met weinig onderhoud

• Extensief gazon

Eigenschappen:

• Zorgt voor een dichte grasmat
• Groeit goed in de schaduw
• Weinig maaibeurten nodig
• Verdraagt kort maaien goed
• Hoge sierwaarde

103020+20+155
10% Engels raaigras (gazontype)
30% Roodzwenkgras fijne uitlopers
20% Roodzwenkgras gewoon
20% Schapegras gewoon
15% Hardzwenkgras
5% Struisgras gewoon

Zaaiadvies: 3-3,5 kg/are (300-350 kg/ha)



DijkenMaster
Extensieve maaidijken

Eigenschappen:

• Weinig onderhoud, lage kosten
• Sterke beworteling, beter vasthouden van grond
• Stevige begroening van dijken
• Snel herstel na schade
• Bevat droogtetolerante grassoorten

15+25201525
15% Engels raaigras
25% Engels raaigras (4turf®)
20% Veldbeemdgras
15% Roodzwenkgras forse uitlopers
25% Rietzwenkgras (gazontype)

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha
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Bermen / Dijken

B3 Master
Voor extra stevige bermen

Eigenschappen:

• Sterke mat door extra beworteling
• Geeft wegberm extra stevigheid
• Droogtetolerant
• Zouttolerant
• Extensief beheer

3020455
30% Roodzwenkgras forse uitlopers
20% Roodzwenkgras gewoon
45% Hardzwenkgras (gazontype)
5% Struisgras gewoon

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha

D1 Master en D2 Master zijn leverbaar op bestelling.

TaludMaster
Snel startend berm-/taludmengsel

Eigenschappen:

• Super snelle start
• Bestrijdt erosie
• Weinig onderhoud
• Zouttolerant

1555+1515
15% Westerwolds raaigras (grasveldtype)
55% Roodzwenkgras forse uitlopers
15% Veldbeemdgras
15% Hardzwenkgras (gazontype)

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha
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Mengselkeuze Masterline

Toepassingen mengsels

Inzaai
sportvelden

Doorzaai
sportvelden

Speelgazon Siergazon Plantsoenen /
parken

Campings Bermen Dijken Taluds

SP
O

R
T

4-4-2 Master • • • • • • •
ExtraMaster • • • • • • •
BalanceMaster * • • • •  • • • •
ProMaster SV7 • • • • • •
ProMaster SV8 • • • • •
QuickMaster SV100 • • • • •
BeemdMaster • • • • •

R
EC

R
EA

TI
E

RecreaMaster ProNitro • • • • • • • • • • • • •
LawnMaster • • • • • • • • • • • • •
SlowMaster • • • • • • • • • •
Finesse-FairwayMaster • • • • • • • •

B
ER

M
EN

/D
IJ

K
EN DijkenMaster • • • • • •

TaludMaster • • • • • • • • • • •
B3 Master • • • • • • • • •

Eigenschappen mengsels

Vestigingssnelheid Betredingstolerantie Droogtetolerantie Zouttolerantie Onderhoudsvriendelijk

SP
O

R
T

4-4-2 Master • • • • • • • • • • • • • • • • •
ExtraMaster • • • • • • • • • • • • • • • • •
BalanceMaster • • • • • • • • • • • • • • • • •
ProMaster SV7 • • • • • • • • • • •
ProMaster SV8 • • • • • • • • • •
QuickMaster SV100 • • • • • • • • • • • • •
BeemdMaster • • • • • • • • • • •

R
EC

R
EA

TI
E

RecreaMaster ProNitro • • • • • • • • • • • • • • 
RecreaMaster • • • • • • • • • • • • 
LawnMaster • • • • • • • • • • • • • •
SlowMaster • • • • • • • • • • • • • •
Finesse-FairwayMaster • • • • • • • • • • • • • • • •

B
ER

M
EN

/D
IJ

K
EN DijkenMaster • • • • • • • • • • • • •

TaludMaster • • • • • • • • • • • • • 
B3 Master • • • • • • • • • •

• • • •  =  ten zeerste aanbevolen   • • •  =  goed geschikt   • •  =  geschikt   •  =  kan worden gebruikt   *=In combinatie met FieldTopMaker

• •• • •  = zeer hoog, • • • •  = hoog, • • •  = normaal, • •  = voldoende en •  = laag.



Graszodenteelt

RollMaster
Sterkere graszoden telen

Binnen het Masterline programma bieden wij een aantal RollMasterproducten aan. Dit zijn mengsels speciaal samengesteld 
volgens de allerhoogste kwaliteitseisen van de graszodenindustrie. Onze RollMastermengsels hebben dan ook het keurmerk ”DLF 
Select”, wat staat voor gegarandeerde zodenkwaliteit! De RollMasterproducten zijn beschikbaar met de toevoeging van ProNitro® 
of GroMax®. DLF gebruikt nu standaard 4turf® in haar graszodenmengsels. 

DLF Select, gegarandeerde zodenkwaliteit
Mengsels met het DLF Select keurmerk hebben de hoogste zuiverheid die op de markt verkrijgbaar 
is. Graszaad met een hoge zuiverheid krijg je niet zomaar. Hiervoor moet de hele keten van begin 
tot eind goed georganiseerd zijn. Om te beginnen worden onze beste rassen geselecteerd en 
geproduceerd bij de meest ervaren graszaadtelers met de schoonste velden. Vervolgens wordt er 
extra aandacht besteed aan de schoning om de optimale zuiverheid te waarborgen. Tenslotte wordt 
het mengsel verpakt met het DLF Select keurmerk en bent u als graszodenteler verzekerd van het 
allerzuiverste graszaadmengsel.

Waarom 4turf® gebruiken in de graszodenteelt?
• snellere vestiging (ook bij lagere temperatuur)
• sneller gesloten zoden  minder straatgras
• sterkere beworteling  eerder snijden
• zeer hoge stresstolerantie  minder bestrijdingsmiddelen
• minder droogtegevoelig  minder beregenen
• zowel voor gazon als sportvelden te gebruiken

18 Masterline

Nog sterkere zoden met 4turf® 

Met de 4turf zodenmengsels van DLF heb ik een snellere 

vestiging en minder last van onkruiden.

In het voorjaar heeft het gras al meteen een mooie 

donkergroene kleur en heb ik sneller een stevige grasmat 

om mooie strakke zoden van te kunnen snijden.

Graszoden kwekerij J. van Hierden 

te Uddel, Nederland

“

“
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Meststoffen
Speciaal ontwikkeld voor recreatiegrassen

DLF biedt binnen haar Mastercare programma een complete lijn meststoffen 
aan. Deze meststoffen zijn speciaal ontwikkeld om de nutriënten langzaam 
af te geven, hierdoor blijven ze het gehele seizoen beschikbaar. Dit geeft een 
mooier beeld van de grasgroei.

Bemestingsadvies op maat: vraag het aan uw DLF-accountmanager

Een toegepast bemestingsadvies maakt duidelijk wanneer en hoeveel meststof er gestrooid moet worden. 
De eerste stap naar een optimale bemesting is het analyseren van de bodem volgens de methode Spurway 
Sport & Recreatie. DLF kan dit voor u regelen.

Nutrigrow Nutri-N

Algemene formule 20+5+10+3MgO+2Fe 22+5

Stikstoffases
4N kort
8N middel
8N lang

Nitrificatieremmer

Granulaat Normaal

Gebruik
Algemeen gebruikte velden, trainingsvelden, recreatieterreinen, 
greens, tees en gazons

Sportvelden en fairways

Toepassen Voorjaar, zomer en herfst Doorzaaiperiode (mei)+ najaar

Samenstelling en gebruik meststoffen
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DLF BV • Postbus 1 •  4420 AA Kapelle • Tel. +31 (0)113 347 911 • www.dlf.nl • info@dlf.nl

DLF • H. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • www.dlf.be • info@dlf.be

Gedurende het seizoen kunnen de samenstellingen wijzigen.

Onze accountmanagers 
                   denken met u mee en 
         delen graag hun kennis met u.

Arjen Mosselman

Accountmanager Noord- en West-Nederland

* arjen.mosselman@dlf.nl

( +31 (0)6 - 534 216 09

Thomas van Tetering

Productmanager Benelux

* thomas.vantetering@dlf.nl

( +31 (0)6 - 516 985 21

Hendrik Nagelhoud

Accountmanager Benelux

* hendrik.nagelhoud@dlf.nl

( +31 (0)6 - 230 251 36

Frans Versteegen

Accountmanager Oost- en Zuid-Oost Nederland

* frans.versteegen@dlf.nl

( +31 (0)6 - 537 104 28

Henri Caenen

Accountmanager Regio Antwerpen, Vlaams Brabant, 

Belgisch Limburg en golf België

* henri.caenen@dlf.be

( +32 (0)475 - 35 20 63 

Frank de Dobbelaere

Accountmanager Zuidwest-Nederland, Vlaams 

Brabant, West- en Oost-Vlaanderen en Wallonië

* frank.dedobbelaere@dlf.nl

( +31 (0)6 - 516 171 99 (Nl)

* frank.dedobbelaere@dlf.be

( +32 (0)475  - 35 20 65 (Be)

Henk Roelofsen

Accountmanager Noord- en Midden-Nederland, 

graszodenteelt / golf Nederland

* henk.roelofsen@dlf.nl

( +31 (0)6 -  53 38 65 48


