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Beter dan de standaard SV100!

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

Het nieuwe Masterline sportveldmengsel 4-4-2 Master bevat de beste spelers/rassen voor de sterkste grasmat. We hebben de 
traditionele SV100 als uitgangspunt genomen en deze verbeterd door te werken met de reeds succesvolle grassoort 4turf®. Door 
een combinatie te maken van 3 sterke 4turf® rassen hebben we het 100 procent Engels raaigras mengsel SV100 nu vernieuwd met 
alleen  4turf® rassen.

De alom geprezen 4turf® rassen zijn speciaal geselecteerd op hun dichtheid, betredingstolerantie en sterke groeikracht. Een groot 
voordeel van het 4-4-2 Master mengsel is dat het een supersnelle kieming heeft, ook bij lage temperaturen. Daarnaast is het gras 
extreem ziekte- en droogtetolerant en heeft het uitstekende winter- en zomerprestaties. Doordat er grasrassen gebruikt worden die 
ook het stempel 4salt® hebben, kan dit graszaadmengsel ook beduidend beter tegen zout en brak water.
 
Het sportveldmengsel is vanaf nu verkrijgbaar bij uw Masterline dealer.

Stresstolerantie als standaard

4turf® is een nieuwe generatie tetraploïd Engels 
raaigras. Het heeft een snellere vestiging en een 
diepere en sterkere beworteling dan diploïd Engels 
raaigras. 4turf® kan ook beter omgaan met stressvolle  
omstandigheden zoals droogte, kou, ziekte en betreding.

• Duurzaam
• Uitstekende winterprestaties
• Sterke gezonde planten
• Kan uitstekend tegen droogte

Verbeterde grasgroei bij verzilting

De recreatieve sector gebruikt nog veel zoetwater. Door 
klimaatverandering zal er in de toekomst minder geschikt 
water zijn. Bij beregening zal dus vaker een beroep gedaan 
worden op brak/zilt water. Als gevolg hiervan zal de 
zoutconcentratie in de bodem zo hoog worden dat het de 
nodige wortelschade oplevert. 4salt® mengsels leveren 
in dit soort gevallen een betere prestatie. Dit zorgt voor 
een mengsel met een extra zekerheid voor de toekomst, 
bijvoorbeeld wanneer er met ander water beregend moet 
gaan worden dan voorheen gebruikelijk was.

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

NIEUW

100
100% Engels raaigras (4turf®)

Zaaiadvies: inzaai 225-275 kg/veld
  doorzaai 125-150 kg/veld

Wist u dat?4-4-2 Masterbeter dan een 
standaard SV100 is.
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