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“Vitagro staat voor deskundig advies en 
producten die bijdragen aan duurzaam 
en succesvol groenbeheer. Die belofte 

klinkt ook door in de pay-off 
die aan de bedrijfsnaam verbonden is: 

Eerlijk in professioneel groen!” 

Piet Goossens  |  Algemeen directeur

Onze organisatie
De behoefte aan professionele ondersteuning en eerlijke, 
duurzame producten blijft groeien. Vitagro heeft daarom ervaren 
specialisten in huis en beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk 
en toegewijde leveranciers. We gebruiken een breed 
assortiment grasmengsels, duurzame meststoffen, natuurlijke 
bodemverbeteraars en biologische bestrijdingsmiddelen. 

Daarmee helpen we groenprofessionals - van boomkweker tot 
greenkeeper, van fieldmanager tot uitvoerder openbaar groen - 
om aansprekende resultaten te realiseren. De tastbare bewijzen 
liggen overal in het land.

Onze missie
Met hoogwaardige meststoffen, graszaden en bodem-
verbeteraars, aangevuld met deskundig advies, laten 
wij opdrachtgevers en groen beter presteren. Innovatie, 
duurzaamheid en respect voor mens en milieu staan daarbij  
hoog in het vaandel.

We spelen in op de specifieke behoeftes van onze klanten en 
gaan probleemoplossend te werk. In onze dienstverlening staan 

flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, service en kwaliteit centraal. 
We zijn uit op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. 
Focus op duurzaamheid, samenwerking met derden en 
verantwoord ondernemerschap dragen daaraan bij.

Onze visie
Vitagro is in Nederland dé expert in meststoffen, bodem-
verbeteraars en grasmengsels voor sport, recreatie en 
boomkwekerij. In alles wat we doen staat klanttevredenheid en 
blijven innoveren centraal. Wij bouwen aan langdurige relaties 
met onze klanten en leveranciers.  

En zeker zo belangrijk: wij zijn een bedrijf waar mensen met 
plezier werken. We stimuleren betrokkenheid en zorgen ervoor 
dat onze medewerkers trots zijn op ‘hun’ bedrijf en de producten 
en diensten die het levert.

Onze mensen
We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel tot het succes 
zijn. Deze gedachte staat dan ook centraal in ons beleid. Mede 
daarom investeren we voortdurend in de kennis van onze mensen. 

Eerlijk in 
 professioneel groen
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Onze kwaliteit
Burgers en overheden verlangen een schonere, gezondere 
leefomgeving. Tegelijkertijd dienen sport- en golfterreinen 
langdurig bespeelbaar te blijven en zo min mogelijk 
onderhoud te vergen. Minder emissie van meststoffen en 
CO2, cradle-to-cradle en beperkt gebruik van chemische 
middelen klinken door in het groenbeleid. Dit heeft 
gevolgen voor de wijze waarop we onze groene omgeving 
aanleggen en onderhouden. Het vergt kennis, samenspel 
en goede producten om de juiste dingen ook goed te doen. 
Vitagro voorziet daarin. Professioneel en met hart voor het 
vak.
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Focus op innovatie 
en duurzaamheid  

Speerpunt in ons beleid: 
duurzaamheid
Vitagro heeft een permanente focus op innovatie en duurzaamheid welke centraal staan 
in haar marktbenadering. De resultaten die we voor u willen bereiken zijn: 

+  Gelijkmatige groei en uniformer gewas

+  Goede waterhuishouding en minimale uitspoeling

+  Blijvende structuurverbetering van de bodem

+  Maximale beperking van inboet aan bomen en plantuitval 

+  Kwaliteitsverbetering van bomen en planten

+  Voorkomen van gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

= reductie van CO2 
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“Vitagro levert op allerlei manieren een 
bijdrage aan duurzaamheid. Dat geeft 

mij persoonlijk erg veel voldoening. 
Zo houden we de aardbol ook leefbaar 

voor toekomstige generaties.” 

Dit vertaalt zich al sinds de start van het bedrijf in 1989 in een 
eigentijds, hoogwaardig assortiment kwaliteitsproducten. In 1991 
leverden wij als eerste gecoate meststoffen voor openbaar groen. 
Sinds 1999 zijn wij vertrouwd met de biologische bestrijding van 
ziekten en plagen. Het belang hiervan neemt snel toe.  
Inmiddels begeleidt Vitagro vanuit deze invalshoek tal van boom-
kwekerijen, golfverenigingen, gemeenten, terreinbeheerders, 
cultuur technische bedrijven en adviesbureaus bij het aanleggen, 
onderhouden en renoveren.

Producten met zeolieten
Zeolieten zijn een 100% natuurlijk mineraal. Het is in staat om 
tot 70% van het eigen gewicht aan voedingsstoffen en mineralen 
te absorberen en in ‘slow release’ aan het gewas af te staan, 
wanneer deze er om vraagt. De regelmatige 3-dimensionale open 
structuur van het materiaal en zijn hoge CEC zorgen ervoor dat 
er gemiddeld 5 tot 15 keer zoveel N en K kan worden opgenomen 
als bij andere toevoegingen. Doordat er minder hoeft te worden 
beregend, neemt ook de verdichting af. Het plantmateriaal wordt 
sterker, oogt mooier en blijft langer in goede conditie.

Milieumanagementsysteem ISO 14001
Onze ambitie is om binnen onze sector in Nederland het 
meest vooruitstrevend te zijn in het reduceren van onze 
Carbon Footprint. Dit is in ons beleid mede vorm gegeven in 
ons actief lidmaatschap bij MVO Nederland en ISO 14001 
milieumanagementsysteem. Daarin staan jaarlijks onze 
verbeterde doelstellingen gedefinieerd. Vanuit een constante 
verbetercyclus zijn onze medewerkers en leveranciers hier 
dagelijks mee bezig.  

Milieuvriendelijke materialen
Als leverancier zijn wij voortdurend op zoek naar producten  
die zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen worden toegepast.  
Denk hierbij aan meststoffen die geleidelijk vrijkomen en daardoor 
een sterk verminderde uitspoeling hebben of biologische gewas-
bescherming door middel van aaltjes en schimmels.

Verantwoord productieproces
Al onze leveranciers staan garant voor een milieuvriendelijke 
productie. De productie van Bio-Trio gebeurt bijvoorbeeld 
uitsluitend met zonne-energie. Verder beperken ze de 
hoeveelheid afval zo veel mogelijk. Alle fabrikanten van de 
meststoffen voldoen bovendien aan ISO 9001 (kwaliteit),  
ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid  
voor personeel) en HACCP (voedselveiligheid).

Logistiek
Het vervoer van meststoffen en graszaden kost veel geld en 
is ook nog eens vervuilend. Als inventief bedrijf reduceren we 
kosten door onze logistiek zó te organiseren dat er minder 
vervoerskilometers worden gemaakt. Daarnaast maakt onze 
vervoersdienst gebruik van bedrijfswagens die voldoen aan de 
meest recente milieunormen. 

Vitagro laat hiermee zien dat we groen denken. 
Dat past helemaal in deze tijd, waarin bedrijven 
niet meer hoeven te kiezen tussen groen en geld. 
Groen betekent juist geld!

Tako van den Hul  
06 - 21 54 81 36
Regio noord-oost

Ben Loman 
06 - 41 66 78 15
Regio zuid-west

Harold zoet 
Binnendienstmedewerker

Kay Thomassen 
Binnendienstmedewerker
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Onze partners 
voor resultaat
Samenwerking met toeleveranciers
Vitagro werkt nauw samen met partners van naam. Desgewenst ondersteunen  
hun experts u en onze specialisten ter plaatse. Samen realiseren we uw gewenste 
doelstellingen met respect voor onze leefomgeving en met de focus op nieuwe 
mogelijkheden, die aansluiten bij het gewenste resultaat.  

DSV zaden Nederland 
(voorheen Euro Grass) 
graszaden
Kiest u voor kwaliteitsgras, dan kiest u  
kwali teitsrassen en mengsels van DSV zaden 
Nederland (voorheen Euro Grass). De specialis-
ten van dit internationaal opererende, gespeci-
aliseerde veredelingsbedrijf zijn dagelijks bezig 
om voor elke situatie de juiste grasmengsels te 
ontwikkelen. Met regelmaat introduceert het 
nieuwe rassen die hoog scoren in de nationale en 
internationale rassenlijsten. 

DLF  
graszaden

DLF is al meer dan 100 jaar actief in de gras-
veredeling en heeft een uitstekende staat van 
dienst op het gebied van rassenontwikkeling, 
productie en verkoop van kwaliteitszaden.

Het werkt met uiterst moderne research & 
development faciliteiten ter ontwikkeling 
en beproeving van nieuwe rassen in 
recreatiegrassen. Daarnaast beschikt het 
over een uitgebreid beproevingsnetwerk. 

Greenmaker    
zeolieten
Voor een goede doorworteling en een sterke, 
vitale grasmat dient de bodem in topconditie te 
zijn. Wanneer de toplaag door structuurproblemen 
of intensieve bespeling niet optimaal functioneert, 
kan dat leiden tot groeistagnatie, ziekten, een 
langere herstelperiode en slechte afwatering.  
Het zeoliet van Greenmaker is een 100% natuurlijk 
mineraal, dat de lucht- en waterhuishouding in 
de wortelzone blijvend verbetert. Het kan tot 
70% van het eigen gewicht aan water absorberen 
en staat dit vervolgens in ‘slow release’ af wanneer 
de plant er om vraagt. Daarnaast buffert 
Greenmaker zeoliet voedingstoffen. Hierdoor 
vermindert de uitspoeling naar het grondwater 
en worden meststoffen efficiënter benut.

6



Mivena  
gecoate en langzaam werkende meststoffen
Mivena produceert onder andere meststoffen 
met een biologisch afbreekbare harscoating. 
Deze meststoffen kenmerken zich door top-
kwaliteit, lange werkingsduur en gelijkmatige 
afgifte.

Het gecontroleerd vrijkomen van voedings-
elementen zorgt voor een uniforme, rustige 
groei. Dit komt tot uiting in een gezonde, 
uniforme kleur en een sterke, vitale grasmat. 
Het ontbreken van groeipieken vermindert 
de noodzaak van maaien en vegen, wat de 
onderhoudskosten beperkt en bijdraagt aan 
de reductie van CO2.

Vrijwel alle Mivena producten bevatten 
de sporenelementen magnesium, ijzer en 
mangaan. Deze bevorderen de opname 
van voedingselementen, wat zorgt voor 
een nog efficiënter meststof gebruik.  
De werkingsduur van de gecoate 
producten varieert van 2 à 3 tot  
8 à 9 maanden. Er zijn dus minder 
strooibeurten nodig. Dat is positief 
nieuws voor het milieu én voor uw 
onderhoudsbudget.

DCM    
organische meststoffen

De meststoffen van DCM zijn samen-
gesteld uit hoogwaardige organische en 
minerale grondstoffen. Zij worden zodanig 
geformuleerd dat de meststoffen een lange 
werkingsduur krijgen en de voedingsstoffen 
gelijkmatig afgeven. Hierdoor wordt het 
gras dag na dag gelijkmatig gevoed.  
Dat resulteert in een egale groei en een 
gezonde, diepgroene graskleur.

TerraCottem   
bodemverbeterende  producten 
De bodemverbeteraar TerraCottem is ontwikkeld aan de  
Universiteit van Gent in België. Het bevat tal van componen-
ten, waaronder zeoliet. TerraCottem verbetert de lucht- en 
waterhuishouding in de toplaag, buffert voedingstoffen, 
stimuleert het bodemleven en bevordert de wortelgroei en 
ontwikkeling van jonge beplanting en grasvelden. Omdat het 
product veel water bindt, vermindert de noodzaak van  
irrigatie aanzienlijk. TerraCottem blijft over een reeks van 
jaren werkzaam en verdient zich daardoor ruimschoots terug.

Haifa   
gecoate en langzaam 
werkende meststoffen
De meststoffen van Haifa kenmerken zich door zuiverheid, 
lange werkingsduur en gelijkmatige afgifte. Hierdoor ontstaat 
een snelle kleurrespons met een langdurig, gegarandeerd 
effect. De productlijnen zijn perfect afgestemd op sportvelden 
en golfbanen. Bijkomend voordeel is de geringe uitspoeling 
van de meststoffen en de besparing in het aantal giften. Hét 
bewijs dat milieu, kostenbeheersing en een hoogwaardige 
grasmat prima samengaan.

Bio Trio   
organische meststoffen

Bio-Trio is een innovatieve leverancier van 
organische meststoffen voor boomkweke-
rijen, sportvelden, golfbanen en openbare 
ruimten. Het assortiment omvat zeer 
diverse producten voor tal van toepassingen. 
Ook anderszins is Bio-Trio gefocust op 
duurzaamheid. De toevoeging van zeolieten 
aan de meststoffen zorgt voor nog minder 
uitspoeling naar het bodemwater en absor-
beert de reuk van organische meststoffen.

Koppert    
biologische bestrijding
Koppert Biological Systems is 
mondiaal marktleider in biologische 
gewasbescherming en natuurlijke 
bestuiving. Het bedrijf staat voor 
betrouwbaarheid, innovatie en 
kwaliteit. Koppert beschikt over een 
resultaatgerichte onderzoeksafdeling, 
moderne productiefaciliteiten en een 
wereldwijd netwerk.  

Het bewijs 
voor onze kwaliteit 
Zeggen dat je topkwaliteit levert is makkelijk. Veel waardevoller 
is het, wanneer klanten dat zo ervaren. Uit het meest recente 
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat opdrachtgevers om tal 
van redenen voor  Vitagro kiezen. Drie voorname redenen zijn:

Het brede assortiment 
kwaliteitsproducten

Onze focus op 
duurzaam groenbeheer

De professionaliteit, 
betrokken heid en  
klant gerichtheid van ons  
hele team

3

3

3

BVB Substrates
beplantingsaarde
Sinds 2015 werkt Vitagro samen met de 
gerenommeerde substraatproducent BVB Sub-
strates (Bas van Buuren) uit De Lier. Dankzij 
dit partnership levert Vitagro een nog breder 
pakket beplantingsaarde en andere substra-
ten. Voor toepassing in openbaar groen en op 
sportterreinen gaat het vooral om de volgende 
producten: bezandingszand, bomenzand, bo-
mengrond, dressgrond, bomenstructuur 16-32
BVB urbangranulaat 70-45.
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Meststoffen sportvelden
Milieuvriendelijke gecoate meststoffen
Meststoffen met een biologisch afbreekbare harscoating zorgen voor een gecontroleerde afgifte van de voedingselementen. De afgifte is gekoppeld aan 
de bodemtemperatuur en daarmee aan de wortelactiviteit. De trage afgifte en efficiënte benutting verminderen de milieubelasting door uitspoeling. Per 
saldo zijn er minder meststoffen en bemestingsrondes nodig, wat geld en arbeid bespaart. Sommige meststoffen bevatten naast stikstof, kali en fosfaat ook 
sporenelementen, zoals magnesium, ijzer en mangaan.

Omdat het gras rustiger en gelijkmatiger groeit, hoeft er minder gemaaid en geveegd te worden. Daarnaast vervet de mat minder snel, wat de noodzaak van 
bezanden beperkt. Harsgecoate meststoffen ontzien dus zowel het milieu als de portemonnee. Bovendien bevorderen zij de stevigheid en vitaliteit van het 
gras, waardoor een sterkere grasmat ontstaat met een hoge betredingstolerantie.

Multigreen Magic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. Zowel stikstof als kalium zijn gedeeltelijk gecoat 

met een polymeer harscoating. Door deze techniek komen stikstof en kalium gecontroleerd beschikbaar voor de plant. Dit 

zorgt voor een rustige en evenwichtige groei van het gras. Tevens spoelen nutriënten minder uit naar het milieu. Bemesten 

met Multigreen Magic is kiezen voor een duurzame bemesting. Door het hogere coatingspercentage is Multigreen Magic 

uitermate geschikt voor alle soorten grasvelden die een hoger niveau van onderhoud en kwaliteit vragen.

Haifa Multigreen MAGIC

Toepassing Multigreen MAGIC
Formule       Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

21+10+19 4-5M    25 Kg   75%  4-5 maanden  zomer  200 - 300 Kg/Ha

15+0+35  3-4M    25 Kg   50%  3-4 maanden  najaar  200 - 300 Kg/Ha
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Multigreen Classic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. De stikstof is gedeeltelijk gecoat met een  

polymeer harscoating. Door deze techniek komt de stikstof gecontroleerd beschikbaar voor de plant. Dit zorgt voor een rustige 

en evenwichtige groei van het gras. Tevens spoelen nutriënten minder uit naar het milieu. Bemesten met Multigreen 

Classic is kiezen voor een duurzame bemesting. Multigreen Classic is ontwikkeld voor zowel sportvelden, golfbanen als 

openbaar groen en parken.

Haifa Multigreen CLASSIC

Toepassing Multigreen CLASSIC

Sportvelden

Formule       Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

30+8+8    4-5M       25 Kg    85%  4-5 maanden  voorjaar  200 - 300  Kg/Ha

28+5+9    8-9M       25 Kg    60%  8-9 maanden  voorjaar  250 - 400  Kg/Ha

30+5+8    2-3M       25 Kg    40%  2-3 maanden  voorjaar  200 - 300  Kg/Ha

23+3+10  2-3M       25 Kg    30%  4-5 maanden  voorjaar/zomer 250 - 450  Kg/Ha

24+6+14  3M           25 Kg    50%  3 maanden  zomer  200 - 300  Kg/Ha

26+5+20  4M           25 Kg    40%  4 maanden  zomer  200 - 300  Kg/Ha

15+0+25  4M           25 Kg    50%  4 maanden  zomer  200 - 300  Kg/Ha

Mivena Granucote CRF 

Formule       Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

24+5+9+2 2-3M          20 Kg      44% 2-3 maanden  voorjaar/zomer 180 - 280 Kg/Ha

24+5+9+2 5-6M          20 Kg      44% 5-6 maanden  voorjaar/zomer 180 - 280 Kg/Ha

18+7+15 5-6M             20 Kg       53% 5-6 maanden  zomer  180 - 280 Kg/Ha

23+5+12 8-9M            20 Kg       80% 8-9 maanden voorjaar   300 - 500 Kg/Ha

31+5+5 3-4M              20 Kg        85% 3-4 maanden voorjaar  200 - 400 Kg/Ha

28+6+6 8-9M             20 Kg        80% 8-9 maanden voorjaar  300 - 500 Kg/Ha

23+5+12 5-6M            20 Kg       80% 5-6 maanden voorjaar/zomer 250 - 400 Kg/Ha

19+20+11+0,5 3-4M  20 Kg       69% 3-4 maanden doorzaai  250 - 400 Kg/Ha

15+0+22 5-6M            20 Kg       72% 5-6 maanden  herfst/winter 250 - 400 Kg/Ha

12+5+24 5-6M            20 Kg       50% 5-6 maanden herfst/winter 250 - 400 Kg/Ha 

.

Gecontroleerd vrijkomende hars omhulde stikstof. Uitermate geschikt als onderhoudsmeststof voor sportvelden en fairways.

Toepassing Granupermanent/ Granucote CRF

9

Vitagro, eerlijk in professioneel groen.



100% Organisch

Vaste recepturen: betrouwbare en gelijkmatige werkingsduur

Koud productie proces

Langdurig werkende (uit gesteente) en snelwerkende sporenelementen

Geproduceerd op zonne-energie. 

Geproduceerd zonder water toe te voegen

Toegevoegde natuurlijke sporenelementen (NSE) die zijn toegelaten 
 in de biologische landbouw

Alle producten bevatten Ca en S

Bevatten géén dierlijke uitwerpselen

Werkingsduur tot 110 dagen

A+ duurzaamheidslabel van NL Greenlabel

Een solide en milieubewuste partner

Een gespecialiseerde en 
betrouwbare totaalleverancier

Een proactieve partner voor 
duurzame bodemverbetering

Uw keuze! 
Als u kiest voor Vitagro,
kiest u voor :

Duurzame organische meststoffen gelabeld door NL Greenlabel 
als de duurzaamste meststoffen A+ van Nederland

ORG MIX-lijn van Bio-Trio

Zie pagina 13 

voor ons assortiment  

100% organische bemesting
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Organische meststoffen met 10% extra zeolieten
Organische meststoffen zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Micro-organismen in de bodem zetten deze 
geleidelijk om tot opneembare voeding voor de plant. Een gevarieerd en actief bodemleven is daarmee een belangrijke schakel tussen bodem en plant.

Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Door de geleidelijke omzetting vindt er nauwelijks uitspoeling plaats 
en kan de plant de aanwezige voedingstoffen maximaal benutten. Organische meststoffen versterken het natuurlijke evenwicht. De organische kringloop is 
erg belangrijk voor gezonde, onderhoudsarme grasvelden en groenstroken. Alle producten van Bio-Trio ondersteunen dit proces.

Bio Spring 18+3+3+2MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Spring is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 18-3-3+2MgO + 10% zeoliet) 

Bio Spring heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en een lange nawerking. Bio Spring kan 

uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen en openbaar groen.

Bio Pre-Seed 10+10+0+HF+10% zeoliet 25 Kg
Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10+10+0+ HF+ 10% zeoliet).

Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH - waarde in combinatie met 

Humifirst een snel groei effect in wortel ontwikkeling en herstel van speelschade. Bio Pre-Seed kan uitstekend worden 

toegepast bij onderhoud, aanleg en herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het leggen van graszoden 

en openbaar groen.

Bio Sport 10+4+6+3MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Sport is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 10+4+6+3MgO+ 10% zeoliet).

Bio Sport geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Bio Sport kan uitstekend 

worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Bio Summer 7+6+12+4MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Summer is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 7+6+12+4MgO+ 10% zeoliet). 

Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste 

periode van het jaar. Bio Summer kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van sportvelden, golfbanen, 

heesters, tuinen, gazons en openbaar groen.

Sportvelden

+ Zeoliet

Humifirst

+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Bio Autumn 6+3+20+3MgO+1FE+10% zeoliet 25 Kg
Bio Autumn is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6+3+20+3MgO + 1% 

EDTA + 10% zeoliet). Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en ijzer, een garantie voor het 

goed afharden van planten in het najaar. Bio Autumn geeft de hele winter door een donker groene kleur door de combinatie van 

magnesium en ijzer. Bio Autumn kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van onder andere  sportvelden,  golfbanen, 

gazons en openbaar groen.

Bio Basic F 16+4+7+4MgO 25 Kg
Basic F is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof (NPK 16+4+7+4MgO). Basic F heeft door de goede 

samenstelling een snelle groei start, gelijkmatige groei en een lange nawerking. Basic F is ideaal voor de meest uiteenlopende 

toepassingen van onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Bio Basic Sport Plus 9+3+12+3MgO 25 Kg
Basic Sport Plus is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 9+3+12+3MgO).

Basic Sport Plus geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Basic Sport Plus kan 

uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar 

groen.

+ Zeoliet
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Org Mix P 2+20+0 25 Kg
Org Mix P is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+20+0) die vlot opneembare organisch 

gebonden fosfaat bevat. Org Mix P heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix P is ideaal 

voor doorwerken in toplagen van sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en het leggen van graszoden. Org Mix P zorgt voor 

snelle wortelontwikkeling en inworteling, ook bij gronden met een hoge pH-waarde.

Org Mix K Micro 2+0+20+10% zeoliet 25 Kg
Org Mix K Micro is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+0+20+ 10% zeoliet), rijk aan een snel en 

langzaamwerkend deel kali. Org Mix K Micro heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix K 

Micro vermindert stressfactoren. Org Mix K Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere, 

sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Bio Org Mix 2 plus 6+5+10+4MgO 25 Kg
Org Mix 2+ is een stofvrije en geurarme 100% organische meststof (NPK 6+5+10+4MgO). Org Mix 2+ geeft door een 

uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei en is derhalve ideaal als zomer-

voorraadbemesting voor sportvelden. Het bodemleven draagt zorg voor de geleidelijke vrijstelling van voedingselementen 

en de uitspoeling van de voedingselementen is tot een minimum beperkt. Org Mix 2+ kan uitstekend worden toegepast bij 

onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Sportvelden

Org Mix N 12+0+0+10% zeoliet 25 Kg
Org Mix N. is een geurarme, stofvrije volledig organische meststof verrijkt met 10% zeoliet (NPK 12+0+20+10 + 10% 

zeoliet. De Org Mix N geeft een gelijkmatige en langdurige groei, zonder groeipieken. Het bodemleven draagt zorg voor de 

geleidelijke vrijstelling van de voedingselementen. Org Mix N kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van 

onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

100% Organisch

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Greenmaker
Met Greenmaker zijn structuurproblemen snel verleden tijd
Greenmaker is een uniek granulaat om de toplaag te verbeteren. Het rekent af met structuurproblemen en bevordert een efficiënt gebruik van water en 

meststoffen. Greenmaker past daarom perfect in een duurzaam beheer van sportvelden.

Bodemverbeteraar Greenmaker is een volkomen natuurlijk mineraal, bestaande uit zeolieten. Het kan 70% van het eigen gewicht aan water absorberen en geeft 

dit langzaam af aan het gras wanneer de plant daarom vraagt. Daarnaast buffert Greenmaker veel voedingsstoffen en mineralen, die eveneens naar behoefte van 

de plant vrijkomen. Deze unieke combinatie van gunstige eigenschappen maakt Greenmaker breed toepasbaar. 

Toepassing nieuwe aanleg

Greenmaker vindt voornamelijk toepassing als bodemverbeteraar in de toplaag van 

sportvelden. Het product heeft een groot poriënvolume en verbetert daardoor de 

water- en luchthuishouding in de grasmat. Greenmaker is bovendien een stabiel 

product, waardoor de structuur van de toplaag beter behouden blijft. 

Onderhoud doelgebieden

Bij toepassing in doelmonden blijft het gras veel langer staan 

en vindt er beduidend minder uitspeling plaats. Sportvelden en 

intensief bespeelde velden worden dankzij Greenmaker veel 

stabieler en drogen minder snel uit. De CEC-verhogende werking 

is een extra argument voor toepassing op intensief bespeelde 

velden. Zij geven de elementen makkelijk af aan het gras 

wanneer de plant daarom vraagt. Daarnaast buffert Greenmaker 

veel voedingsstoffen en mineralen, die eveneens naar behoefte 

van de plant vrijkomen. Deze unieke combinatie van gunstige 

eigenschappen maakt Greenmaker breed toepasbaar. 

Snel terug verdiend

Door zijn hoge toegevoegde waarde en duurzame karakter 

verdient Greenmaker zich binnen enkele jaren ruimschoots 

terug. Het is bovendien volkomen veilig voor mensen, dieren, 

het bodemmilieu en grondwater. Voor referenties en advisering 

inzake Greenmaker kunt u contact opnemen met onze 

productspecialisten.
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Bio Soil

Voorsprong door innovatie
Aanleg en renovatie sportvelden
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Meststoffen golfbanen
Milieuvriendelijke gecoate meststoffen

Haifa Greens
Haifa - Multi-K GG 13+0+46 25 Kg

Haifa- Hi-Green
Hi-Green is een minerale slow release meststof op basis van methyleenureum. Stikstof komt langzaam vrij onder invloed van 

bodemtemperatuur, microbiologisch leven en bodemvocht. De combinatie van de langzaamwerkende stikstof en andere 

nutriënten zorgt voor een gezonde en groene grasmat. Hi-Green is door zijn fijne korrelgrootte uitermate geschikt voor de 

bemesting van greens en tees.

Multi-K®, het kaliumnitraatmerk van Haifa, vormt de basis voor een uitgebreide lijn van gewone en verrijkte kaliumnitraat 

producten. Het nitraat in Multi-K® zorgt ervoor dat de plant zo min mogelijk chloor opneemt als dit schadelijk anion zich in 

de bodemoplossing of in het irrigatiewater bevindt. Hierdoor kunnen chloorgevoelige gewassen niet zonder Multi-K®. Ook 

verkrijgbaar in oplosvorm.

Haifa- Multigreen Mini 12+0+44 25 Kg

Formule        Methyleenureum  Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

13+0+46 3W 25 Kg   4-6  weken najaar  100 - 250 Kg/Ha

22+5+10 2M  25 Kg    50%  2 maanden  voorjaar  100 - 250 Kg/Ha

15+5+25 2M  25 Kg    33%  2 maanden  zomer  100 - 250 Kg/Ha   

Toepassing  Hi-Green

Deze gecontoleerd vrijkomende meststof is ideaal voor in de herfst en winter. Door de mini-korrel is deze uitermate geschikt 

voor greens en tees. Het bevat een gedeelte gecoate stikstof en kalium. 62% van de stikstof en kalium is gecoat.  

Werkingsduur: 4 maanden. Periode: herfst, winter. Strooiadvies: 150-250 Kg/Ha.
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Haifa Tees
Haifa - Multi-K GG 13+0+46 25 Kg
Multi-K®, het kaliumnitraatmerk van Haifa, vormt de basis voor een uitgebreide lijn van gewone en verrijkte kaliumnitraat 

producten. Het nitraat in Multi-K® zorgt ervoor dat de plant zo min mogelijk chloor opneemt als dit schadelijk anion zich in 

de bodemoplossing of in het irrigatiewater bevindt. Hierdoor kunnen chloorgevoelige gewassen niet zonder Multi-K®. Ook 

verkrijgbaar in oplosvorm.

Haifa - Multigreen 30+8+8 25 Kg

Haifa- Multigreen Magic 21+10+19 25 Kg
Dit is een gecontoleerd vrijkomende meststof, ideaal voor in de herfst en winter. Door de mini-korrel is deze uitermate geschikt 

voor greens en tees. Het bevat een gedeelte gecoate stikstof en kalium. 75% van de stikstof en 50% kalium is gecoat.  

Werkingsduur: 5-6 maanden. Periode: voorjaar. Strooiadvies: 250-350 Kg/Ha.

Multigreen Magic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. Zowel stikstof als kalium zijn gedeeltelijk gecoat 

met een polymeer harscoating. Door deze techniek komen stikstof en kalium gecontroleerd beschikbaar voor de plant. Dit 

zorgt voor een rustige en evenwichtige groei van het gras. Tevens spoelen nutriënten minder uit naar het milieu. Bemesten 

met Multigreen Magic is kiezen voor een duurzame bemesting. Door het hogere coatingspercentage is Multigreen Magic 

uitermate geschikt voor alle soorten grasvelden die een hoger niveau van onderhoud en kwaliteit vragen.

Haifa Fairways

G
olfbanen

Formule       Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

13+0+46 3-4M 25 Kg   4-6 weken             opstart  150 - 250 Kg/Ha

25+5+14 3-4M 25 Kg    65%  3-4 maanden  voorjaar  150 - 300 Kg/Ha

21+5+21 3-4M  25 Kg    50%  3-4 maanden  zomer  150 - 300 Kg/Ha 

12+0+44 3-4M 25 Kg    62%  3-4 maanden  herfst  150 - 250 Kg/Ha

Toepassing  Multi-K GG

+ Gecoate kali
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Golfbanen  Mivena Greens
Mivena Granuform SRF
Langzaam vrijkomende meststof, met 45% methylureum. Ideale jaarrond meststof als men geen fosfaat wil gebruiken. 

Door het hoge gehalte aan magnesium en ijzer ontstaat een mooie egale donkergroene kleur gedurende het seizoen. 

Onderhoudsbemesting voor greens en tees tijdens de zomer en het najaar. Stikstof: 3,5% ammoniumstikstof,                       

3,0% nitraatstikstof, 7,0% methylureumstikstof. Sporenelementen: 3,0% magnesium, 2,0% ijzer.  

Werkingsduur: 2 - 3 maanden. Periode: zomer/najaar. Strooiadvies: 150-300 Kg/Ha.

Mivena Granusports SRF
Langzaam vrijkomende stikstof, met 25% methylureum. Dit is een meststof met een hoog ijzer gehalte in chelaatvorm. 

Opname van ijzerchelaat is zeer efficiënt. Deze meststof is zeer goed toe te passen in het voorjaar en levert een bijdrage 

tegen het onderdrukken van ziektes en mos. Stikstof: 9,6% ammoniumstikstof, 2,4% methylureum. Sporenelementen: 3,0% 

magnesium, 2,0% ijzer. Werkingsduur: 2 - 3 maanden. Periode: zomer/najaar. Strooiadvies: 150-300 kg/Ha.

Golfbanen Mivena Tees

Formule           Methylureum  Werkingsduur Periode   Strooiadvies

16+0+22+3+2  20 Kg   47%  2-3 maanden  zomer/najaar 160 - 300 Kg/Ha

20+5+10            20 Kg   50%  2-3 maanden  zomer   160 - 300 Kg/Ha

Formule       Methylureum   Werkingsduur Periode   Strooiadvies

20+5+10          20 Kg 25%  2-3 maanden  voorjaar  160 - 300 Kg/Ha

12+06+09       20 Kg 25%  2-3 maanden  zomer/najaar 160 - 300 Kg/Ha

6+05+12+6Fe 20 Kg 25%  2-3 maanden  zomer/najaar 160 - 300 Kg/Ha

8+0+26+6Fe   20 Kg 25%  2-3 maanden  zomer/najaar 160 - 300 Kg/Ha

Toepassing  Granuform SRF

Toepassing  Granusport SRF
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Golfbanen  Mivena Fairways

Mivena Granucote 24+5+9+2 2-3M 20 Kg
Gecontroleerd vrijkomende met hars omhulde stikstof: 44% van de totale stikstof is met hars omhuld. Optimaal 

voedingspatroon, uniforme donkere graskleur het gehele seizoen. Gemakkelijk te strooien met uitstekend strooipatroon 

(Zeer egaal korrelpatroon). Drie keer strooien per seizoen. Stikstof: 7,5% ammoniumstikstof, 5% nitraatstikstof, 9,5% 

ureumstikstof, Sporenelementen: 2,0% ,magnesium 0,5% ijzer, Werkingsduur: 2 - 3 maanden, Periode: voorjaar / zomer 

Strooiadvies:180 - 280 Kg/Ha.

Gecontroleerd vrijkomende stikstof. Goed toe te passen op diverse bodems. Bevat magnesium en mangaan voor een perfecte 

kaliumopname.

Mivena Granucote CRF 

G
olfbanen

Formule         Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies 

15+0+22 5-6M 20 Kg 72%  5-6 maanden  herfst/winter 250 - 400 Kg/Ha

12+5+24 5-6M 20 Kg 50%  5-6 maanden herfst/winter 250 - 400 Kg/Ha

Toepassing  Granucote CRF
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Organische meststoffen

Golfbanen  Bio-Trio Greens & Tees
Bio Spring Micro 18+3+3+2MgO +10% zeoliet 25 Kg
Bio Spring Micro is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 18+3+3+2MgO + 10% 

zeoliet). Bio Spring Micro  heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en een lange nawerking. Bio 

Spring Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen en 

openbaar groen. Korrelgrootte  0,7-2,1mm. Strooiadvies: 200-300 kg/Ha.

Bio Pre-Seed Micro 10+10+0+HF+10% zeoliet 25 Kg
Bio Pre-Seed Micro is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10+10+0+ HF+ 10% 

zeoliet). Bio Pre-Seed Micro heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH-waarde in 

combinatie met Humifirst een snel groei effect in wortel ontwikkeling en herstel van speelschade. Bio Pre-Seed Micro kan 

uitstekend worden toegepast bij onderhoud, aanleg en herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het 

leggen van graszoden en openbaar groen. Korrelgrootte  0,7-2,1mm. Strooiadvies: 200-300 kg/Ha.

Bio Sport Micro 10+4+6+3MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Sport Micro is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 10+4+6+3MgO+ 10% 

zeoliet). Bio Sport Micro geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Bio Sport 

Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en 

openbaar groen. Korrelgrootte  0,7-2,1mm. Strooiadvies: 200-300 kg/Ha.

Humifirst
+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Bio Autumn Micro 6+3+20+3MgO+1FE+10% zeoliet 25 Kg
Bio Autumn Micro is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium  en ijzer (NPK 

6+3+20+3MgO + 1% EDTA + 10% zeoliet). Bio Autumn Micro geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel 

kalium en ijzer, een garantie voor het goed afharden van planten in het najaar. Bio Autumn Micro geeft de hele winter 

door een donker groene kleur door de combinatie van magnesium en ijzer. Bio Autumn Micro kan uitstekend worden 

toegepast bij onderhoud van onder andere  sportvelden,  golfbanen , gazons en openbaar groen. Korrelgrootte  0,7-2,1mm. 

Strooiadvies: 200-300 kg/Ha.

Org Mix K Micro 2+0+20+10% zeoliet 25 Kg
Org Mix K Micro is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+0+20+ 10% zeoliet), rijk aan een 

snel en langzaamwerkend deel kali. Org Mix K Micro heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. 

Org Mix K Micro vermindert stressfactoren. Org Mix K Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van 

onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

G
olfbanen

100% Organisch

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Golfbanen  Bio-Trio Fairways
Bio Spring 18+3+3+2MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Spring is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 18+3+3+2MgO + 10% zeoliet) 

Bio Spring heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en een lange nawerking. Bio Spring kan 

uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen en openbaar groen.

Bio Pre-Seed 10+10+0+HF+10% zeoliet 25 Kg
Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10+10+0+ HF+ 10% zeoliet).

Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH - waarde in combinatie met 

Humifirst een snel groei effect in wortel ontwikkeling en herstel van speelschade. Bio Pre-Seed kan uitstekend worden 

toegepast bij onderhoud, aanleg en herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het leggen van graszoden 

en openbaar groen.

Bio Sport 10+4+6+3MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Sport is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 10+4+6+3MgO+ 10% zeoliet).

Bio Sport geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Bio Sport kan uitstekend 

worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

Bio Summer 7+6+12+4MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Summer is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 7+6+12+4MgO+ 10% zeoliet). 

Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste 

periode van het jaar. Bio Summer kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van sportvelden, golfbanen, 

heesters, tuinen, gazons en openbaar groen.

Humifirst

+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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G
olfbanen

Bio Autumn 6+3+20+3MgO+1FE+10% zeoliet 25 Kg
Bio Autumn is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6+3+20+3MgO + 1% 

EDTA + 10% zeoliet). Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en ijzer, een garantie voor het 

goed afharden van planten in het najaar. Bio Autumn geeft de hele winter door een donker groene kleur door de combinatie van 

magnesium en ijzer. Bio Autumn kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van onder andere  sportvelden,  golfbanen, 

gazons en openbaar groen.

Org Mix P 2+20+0 25 Kg
Org Mix P is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+20+0) die vlot opneembare organisch 

gebonden fosfaat bevat. Org Mix P heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix P is ideaal 

voor doorwerken in toplagen van sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en het leggen van graszoden. Org Mix P zorgt voor 

snelle wortelontwikkeling en inworteling, ook bij gronden met een hoge pH-waarde.

Org Mix K Micro 2+0+20+10% zeoliet 25 Kg
Org Mix K Micro is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+0+20+ 10% zeoliet), rijk aan een snel en 

langzaamwerkend deel kali. Org Mix K Micro heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix K 

Micro vermindert stressfactoren. Org Mix K Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere, 

sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

100% Organisch

100% Organisch

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Golfbanen  DCM
DCM Vivifos P30 4+30+0 25 Kg
Deze organische fosfaat geeft zijn werkzame stof af over een periode van 75 tot 100 dagen. Door de geleidelijke afgifte vindt 

er aanzienlijk minder fixatie plaats. Met deze organische fosfaat wordt een betere beworteling van het gras verkregen en 

zorgt voor kiemversnelling bij aanleg en renovatie. Stikstof: 2,0% ammoniumstikstof, 2,0% organische stikstof. Fosfaat: 

30,0% organisch gebonden fosfaat. Werkingsduur: 3 maanden. Periode: hele jaar. Strooiadvies: 150-700 kg/Ha.

DCM Grass-care 6+3+20 25 Kg
Met langwerkende kalium, ideaal voor het afharden in het najaar en de winter en voor gebruik op lichte, kaliumarme 

gronden. Evenwichtige opbouw van snelwerkende en organische stikstof voor een correcte grasgroei. Magnesium en ijzer, 

onder de vorm van ijzerchelaat (EDTA), voor een diepgroene kleur de hele winter lang. Stikstof: 1,0% ammoniumstikstof, 

2,0% ureumstikstof, 3,0% organisch gebonden stikstof. Sporenelementen: 3,0% magnesium, 0,1% ijzer. 

Werkingsduur: 3 maanden. Periode: najaar. Strooiadvies: 300-500 Kg/Ha.

DCM Start 18+3+3 25 Kg
Formule met de nadruk op stikstof . Start combineert snel groei-effect met een lange nawerking. Geschikt voor goede 

groeistart na winter en voor een optimale startgroei na de doorzaai. Stikstof: 4,0% ammoniumstikstof, 9,0% ureumstikstof , 

5,0% organisch gebonden stikstof. Werkingsduur: 2-3 maanden. Periode: voorjaar, zomer. Strooiadvies: 300-400 kg/Ha.
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DCM MIX 5 10+4+8+3MgO 25 Kg
Een evenwichtige samenstelling met stikstofopbouw voor aanhoudend groei-effect. De Mix 5 biedt een goede  

weerstand tegen betreding en vorst en geeft het gras een diep groene kleur. Stikstof: 2,0% ammoniumstikstof, 3,5% 

ureumstikstof, 4,5% organisch gebonden stikstof. Sporenelementen: 3% magnesium.  

Werkingsduur: 2-3 maanden. Periode: zomer, najaar. Strooiadvies: 300-400 kg/Ha.

G
olfbanen“Het productassortiment van Vitagro 

is duurzaam, breed, kwalitatief 
hoogwaardig en volledig afgestemd op 

de wensen van onze opdrachtgevers. 
Wij adviseren de groenspecialisten in de 
juiste keuze van een product of een nog 

beter alternatief.” 

Ben Loman  |  Productspecialist meststoffen en graszaden 
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Milieuvriendelijke gecoate meststoffen

Openbaar groen / Hovenier  Haifa

Openbaar groen / Hovenier  Mivena

Gecontroleerd vrijkomende stikstof. Goed toe te passen op zanderige bodems. Bevat magnesium en mangaan voor een 

perfecte kaliumopname.

Mivena Granucote CRF 

Formule          Stikstof gecoat   Werkingsduur Periode   Strooiadvies  

28+6+6 5-6M   20 Kg    80%  5-6 maanden voorjaar  300 - 500 Kg/Ha 

28+6+6 8-9M   20 Kg    80%  8-9 maanden voorjaar  300 - 500 Kg/Ha

23+5+12 5-6M 20 Kg    80%  5-6 maanden voorjaar/zomer 250 - 400 Kg/Ha

23+5+12 8-9M 20 Kg    80%  8-9 maanden voorjaar/zomer 300 - 500 Kg/Ha  

Toepassing  Granucote CRF 

Haifa - Multigreen 30+8+8 25 Kg
Multigreen Magic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. Zowel stikstof als kalium zijn gedeeltelijk gecoat 

met een polymeer harscoating. Door deze techniek komen stikstof en kalium gecontroleerd beschikbaar voor de plant. Dit 

zorgt voor een rustige en evenwichtige groei van het gras. Tevens spoelen nutriënten minder uit naar het milieu. Bemesten 

met Multigreen Magic is kiezen voor een duurzame bemesting. Door het hogere coatingspercentage is Multigreen Magic 

uitermate geschikt voor alle soorten grasvelden die een hoger niveau van onderhoud en kwaliteit vragen.
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Organische meststoffen

Openbaar groen / Hovenier  Bio-Trio

Bio Pre-Seed 10+10+0+HF+10% zeoliet 25 Kg
Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10+10+0+ HF+ 10% zeoliet).

Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH - waarde in combinatie met 

Humifirst een snel groei effect in wortel ontwikkeling en herstel van speelschade. Bio Pre-Seed kan uitstekend worden 

toegepast bij onderhoud, aanleg en herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het leggen van graszoden 

en openbaar groen.

Bio Sport 10+4+6+3MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Sport is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 10+4+6+3MgO+ 10% 

zeoliet). Bio Sport geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Bio Sport 

kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons 

en openbaar groen.

Bio Summer 7+6+12+4MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Summer is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 7+6+12+4MgO+ 10% zeoliet). 

Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste 

periode van het jaar. Bio Summer kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van sportvelden, golfbanen, 

heesters, tuinen, gazons en openbaar groen.

Bio Autumn 6+3+20+3MgO+1FE+10% zeoliet 25 Kg
Bio Autumn is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6+3+20+3MgO 

+ 1% EDTA + 10% zeoliet). Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en ijzer, een 

garantie voor het goed afharden van planten in het najaar. Bio Autumn geeft de hele winter door een donker groene 

kleur door de combinatie van magnesium en ijzer. Bio Autumn kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van 

onder andere  sportvelden,  golfbanen, gazons en openbaar groen.

+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet

+ Zeoliet
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Bio Mu 5+5+20+3MgO+10% zeoliet 25 Kg
Bio Mu is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 5+5+20+3MgO + 10% zeoliet). 

Bio Mu is door een uitbalanceerde samenstelling en een hoog kalium gehalte, mos onvriendelijk. Bio Mu vlekt niet. Bio MU kan 

uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar 

groen. Rijk aan sporenelementen.

Org Mix P 2+20+0 25 Kg
Org Mix P is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+20+0) die vlot opneembare organisch 

gebonden fosfaat bevat. Org Mix P heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix P is ideaal 

voor doorwerken in toplagen van sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en het leggen van graszoden. Org Mix P zorgt voor 

snelle wortelontwikkeling en inworteling, ook bij gronden met een hoge pH-waarde.

Org Mix K Micro 2+0+20+10% zeoliet 25 Kg
Org Mix K Micro is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2+0+20+ 10% zeoliet), rijk aan een snel en 

langzaamwerkend deel kali. Org Mix K Micro heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Org Mix K 

Micro vermindert stressfactoren. Org Mix K Micro kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere, 

sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

+ Zeoliet

+ Zeoliet

100% Organisch

100% Organisch
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Openbaar groen / Hovenier  DCM

DCM MIX 2 7+6+12+4MgO 25 Kg
De mix 2 is een samengestelde organische meststof met een zeer hoog aandeel organische stof. Het niveau en de kwaliteit 

van organische stof zorgt voor een werkingsduur van 3 tot 4 maanden. Door het gedoseerde afgiftepatroon geeft het géén 

groeipieken. Zorgt voor extra kationbufferend vermogen in de bodem. Ook is deze mix 2 zeer geschikt voor gebruik op de 

driving ranche. Stikstof: 1,0% nitraatstikstof, 1,0% ammoniumstikstof, 1,0% ureumstikstof, 4,0% organisch gebonden stikstof.  

Werkingsduur: 3-4 maanden. Periode: voorjaar, zomer, najaar. Strooiadvies: 300-400 kg/Ha .
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DCM Start 18+3+3 25 Kg
Formule met de nadruk op stikstof . Start combineert snel groei-effect met een lange nawerking. Geschikt voor goede 

groeistart na winter en voor een optimale startgroei na de doorzaai. Stikstof: 4,0% ammoniumstikstof, 9,0% ureumstikstof, 

5,0% organisch gebonden stikstof, Werkingsduur: 2-3 maanden, Periode: voorjaar, zomer, Strooiadvies: 300-400 kg/Ha.

DCM MIX 5 10+4+8+3MgO 25 Kg
Een evenwichtige samenstelling met stikstofopbouw voor aanhoudend groei-effect. De Mix 5 biedt een goede weerstand 

tegen betreding en vorst en geeft het gras een diep groene kleur. Stikstof: 2,0% ammoniumstikstof, 3,5% ureumstikstof , 

4,5% organisch gebonden stikstof, Sporenelementen: 3% magnesium, Werkingsduur: 2-3 maanden, Periode: zomer, najaar 

Strooiadvies: 300-400 kg/Ha.
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Voordelen van Vitagro beplantingsaarde:
• Onkruidvrij
• Hoog organisch stofgehalte daardoor minder volume nodig dan van andere producten
• Continue dezelfde kwaliteit, wordt op gecontroleerd en evt wordt certificaat afgegeven
• Minder uitval van heesters en bomen
• Werkt langere tijd omdat organisch stof maar langzaam wordt afgebroken
• Houdt vocht vast, zodat u minder snel water hoeft te geven
• Hoog porienvolume
• Ideaal voor toepassing plantsoenrenovaties en bij aanplant van nieuwe bomen.
• Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden en prijzen van losgestort materiaal op locatie.

Vitagro beplantingsaarde los gestort

Eigenschappen: 
pH(H2O)   
EC 
Org. Stof                                                      
Lutum      
Krimp 
Bulkdichtheid
Watergetal 
Poriën 
Water 
Vochtgehalte

: 5,48 
: 0.56
: 58% van gewichtsfractie 
: 9% van volume 
: 28% volume vermindering 
: 264 kg/m3 
: 5,0 gram per gram droge stof 
: 86% van volume fractie 
: 77% van volume fractie  
: 56% van gewichtfase

Voordelen van Uni Soil F:
• Verbetert bodemvruchtbaarheid
• Verbetert bodemstructuur
• Versnelt de inworteling van planten
• Houdt voeding vast (minder uitspoeling)
• Groot vermogen voor water buffering
• Bevat meststof voor 100 dagen

Beplantingsaarde gezakt: Uni Soil F

Eigenschappen: 
pH(H2O)   
EC 
Org. Stof                                                      
Droge stof     
Krimp 
Meststof 
Water

: 5 - 6.5 
: 0.75
: 20% van gewichtsfractie 
: 20% 
: 28% volume vermindering 
: NPK 7-3-8 Kg/m3 
: 60 - 70% van volume fractie  
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Bemestingsschema  
o

Bemestingsschema hoveniers gebruiksperiode (kg/100m2)

Onderhoud gazon

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

Bio Sport 6-10

Bio Summer 6-10

Bio Autumn 6-10
Bio Kalk  10-15

Gazon met mos

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

Bio MO 10-15

Bio Summer 6-10

Bio MO  10-15
Bio Kalk  10-15

Voorraadbemesting: aanleg van gazon.

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

Bio Pre-Seed 6-8
Bio Spring 3-4 ?

Voorraadbemesting: aanleg hagen, plantvakken en planten van bomen

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

Bio Summer  6-10

Onderhoud: gazon, heesters, hagen en vaste planten

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

Bio Summer  6-10  6-10

Bodemverbeteraars voor gazons, bomen en vaste planten

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

Bio Soil 5-15

AANGEBODEN DOOR :

V1V

Openbaar groen & Hovenier gebruikersperiode (kg/ 100m2)
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Graszaden
Natuurlijk gras is gezond en veilig voor zowel de gebruikers als het milieu. Constante innovatie door gerenommeerde kweekbedrijven staat garant voor 

een ruime keuze uit hoogwaardige mengsels voor sport, golf en andere toepassingen. Jaarlijks vergelijken de kweekbedrijven nieuwe en beproefde rassen. 
Een onafhankelijk oordeel over relevante kenmerken van rassen en mengsels voor specifieke gebruiksdoelen wordt geveld in de Grasgids. Zo weet de 
eindgebruiker zeker dat een grasmengsel ook in de praktijk goed presteert.

Met de rassen en mengsels van DSV Zaden en DLF biedt Vitagro voor iedere grondsoort en ieder gebruiksdoel producten die hun waarde iedere dag opnieuw 
bewijzen.

Langer behoud van gras op het veld, minder risico’s op blessures, meer speeluren voor dezelfde euro. SV7 Maxima biedt u deze 

gemakken. Door een zeer hoge bespelingstolerantie behoudt uw veld langer zijn gras. Meer gras betekent minder uitgespeelde 

stukken en minder polvorming en daardoor een veilig veld met minder kans op blessures. Door rassen met de hoogste score voor 

bespelingstolerantie en standvastigheid haalt u tot wel 50 speeluren meer van een veld.  Samenstelling: 75% engels raaigras 

toprassen, 25% veldbeemd toprassen. Toepassing: sportvelden, stadions. Inzaai: 2,50 kg/100m². Doorzaai: 1,25 kg/100m².

SV7 Maxima
Sportmengsels DSV

SV7 
Het bekendste mengsel van Nederland. Eurodiamond, Vesuvius en Vitellius zorgen met de hoogste cijfers uit de Grasgids voor 

de perfecte combinatie tussen bespelingstolerantie, standvastigheid en herstellingsvermogen. Veldbeemdgras Markus zorgt 

voor de zodevorming waardoor u verzekerd bent van een stevige grasmat. Samenstelling: 70% engels raai, 5% eurodiamond, 

25% veldbeemd  Toepassing: sportvelden. Inzaai: 2,50 kg/100m². Doorzaai: 1,25 kg/100m².
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Maxima DynaSeed (Power)
Meer veldbeemd onder mindere omstandigheden, zonder praktische ongemakken. Door de DynaSeed technologie op enkel de 

veldbeemd toe te passen heeft deze een betere concurrentie positie. Bij niet ideale weersomstandigheden heeft veldbeemd 

een betere opkomst. U heeft meer kans op een groter percentage veldbeemd en daardoor een sterkere grasmat. Door alleen de 

veldbeemd te voorzien van DynaSeed hoeft u geen aanpassingen te doen aan zaaimachines. Kortom meer veldbeemd zonder 

praktische ongemakken. Samenstelling: 75% toprassen engels raai, 25% Limousine veldbeemd DynaSeed. 

 Toepassing: sportvelden, stadions. Inzaai: 2,50 kg/100m². Doorzaai: 1,25 kg/100m².

SV8
Zeer sterke grasmat, veel speeluren, langdurig sterke velden. Door het hoge aandeel veldbeemd krijgt uw veld een zeer sterke 

doorworteling. Dit betekent een sterke zode. Een sterke zode zorgt voor snel herstel van speelschade, veel speeluren per veld 

en een grotere veiligheid door minder polvorming. Door de grote hoeveelheid veldbeemd gecombineerd met engels raaigras 

van de beste kwaliteit, haalt u het meeste rendement uit uw renovatie of nieuw aan te leggen velden. Samenstelling: 50% 

toprassen engels raai, 50% toprassen veldbeemd.  Toepassing: sportvelden. Inzaai: 1,50 – 2,00 kg/100m².

SV100 Doorzaai
Snel een groen veld, vroeg in het voorjaar beginnen met zaaien en laat in het najaar nog doorzaaien. SV100 Doorzaai 

is de optimale een-twee voor velden waar snel resultaat geboden is. Engels raaigras Vitellius zorgt voor het beste 

herstellingsvermogen uit de Grasgids. Gecombineerd met engels raaigras Vesuvius met een goede standvastigheid en 

bovengemiddelde bespelingstolerantie vormt SV100 Doorzaai een goed allround mengsel. Samenstelling: 95% Vesuvius 

engels raaigras, 5% eurodiamond. Doorzaai: 1,50 kg/100m². Gebruiksdoel: doorzaai. Toepassing: sportvelden.

SV100 Maxima
Samenstelling:  100% toprassen engels raaigras; Eurodiamond/Eurocordus/Eurosport. Indien een ras niet meer 

beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt. Doorzaai: 2,5 kg/100m2. Gebruiksdoel: 

doorzaai.  Toepassing: sportvelden met  hoge droogtetolerantie.

33

Vitagro, eerlijk in professioneel groen.



ExtraMaster is een graszaadmengsel waarin engels raaigras 4turf® is opgenomen. 4turf® heeft vele voordelen t.o.v. gewoon 

engels raaigras. Het is gezonder, kan beter tegen koude en droogte, het zorgt voor een sterkere mat en het heeft een snellere 

vestiging. Het zaad van 4turf® heeft meer kiemenergie waardoor het veld sneller dichtgroeit bij in- of doorzaai 

Samenstelling: 30% engels raaigras (sportveldtype), 55% engels raaigras (4turf), 15% veldbeemdgras (sportveldtype).

Toepassing: • Snel doorzaaien van de grasmat: sportvelden / plantsoenen / gazons  
Zaaiadvies:  
Inzaai: 200-250 kg/veld. 
Doorzaai: 100-125 kg/veld.  
Kiemt goed bij lagere temperaturen.

ExtraMaster
Sportmengsels DLF

QuickMaster SV100 
QuickMaster™ is een graszaadmengsel dat bestaat uit 100% engels raaigras. Vanwege de snelle kieming wordt het vaak 

gebruikt voor de doorzaai van een sportveld. Wordt vaak toegepast als het onderhoud van een veld binnen 6 weken een goed 

resultaat moet opleveren. Samenstelling: 100% engels raaigras (sportveldtype).  

Toepassing: • 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  
Zaaiadvies:  
Inzaai: 225-275 kg/veld.  
Doorzaai: 125-150 kg/veld.

ProMaster SV7
ProMaster™ SV7 is het top graszaadmengsel voor de door en inzaai van sportvelden die aan de hoogste eisen moeten voldoen 

van professionele en amateur sporters. Veel fieldmanagers prefereren dit graszaadmengsel voor het groot onderhoud van de 

velden in de voorjaars- zomerperiode. Het graszaadmengsel is samengesteld uit de beste rassen van de Grasgids. Om de kieming 

te bevorderen is ProMaster™SV7 behandeld met een GrowMax™, natuurlijke planthormonen die de kieming van het graszaad 

bevorderen. Samenstelling: 75% engels raaigras (sportveldtype), 25% veldbeemdgras (sportveldtype).  

Toepassing: • Ideaal mengsel voor het groot onderhoud  
Eigenschappen: • Snelle vestiging • Dichte mat • Snel herstel na de winterperiode • Bevat de allerbeste rassen van de GrasGids  
Zaaiadvies:  
Inzaai: 200-250 kg/veld.  
Doorzaai: 100-125 kg/veld.
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ProMaster SV 8
Samenstelling: 50% engels raaigras (sportveldtype), 50% veldbeemdgras (sportveldtype)  

Toepassing: • Voor inzaai en doorzaai van sportvelden / plantsoenen indien er voldoende rusttijd is  
Eigenschappen: • Snel herstel na schade • Sterke beworteling • Extra veldbeemd in de grasmat  
Zaaiadvies:  
Inzaai: 200-250 kg/veld.  
Doorzaai: 100-125 kg/veld.

SV 7 Master
Samenstelling: 75% engels raaigras (sportveldtype), 25% veldbeemdgras (sportveldtype).  

Toepassing: • Voor inzaai en doorzaai van sportvelden / plantsoenen indien er voldoende rusttijd is  
Eigenschappen: • Snel herstel na schade • Sterke beworteling • Extra veldbeemd in de grasmat  
Zaaiadvies: 
Inzaai: 200-250 kg/veld. 
Doorzaai: 100-125 kg/veld.

Sportm
engsels

Groei door innovatie
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Een zeer hoogwaardige uitstraling van uw gazon dat bereikt u met Bonito. Door de verschillende soorten roodzwenkgras 

ontstaat een zeer fijnbladig mengsel. Rassen zijn zo geselecteerd dat ziekte resistentie hoog is. Samenstelling: 35% Mellori 

roodzwenk fors, 35% Doriana roodzwenk gewoon. 30% Finesto, roodzwenk fijn. Toepassing: siergazons, golfbanen (fairways). 

Inzaai: 2,50 kg/100m². Doorzaai: 1,25 kg/100m².

Bonito 
Gazonmengsels DSV

Silhouette
Zowel schaduwrijke stukken als stukken waar water schaars is kunnen het beste ingezaaid worden met Silhouette. Door 

de zeer diepe beworteling van het Bornito Hardzwenk is dit mengsel zeer droogte resistent. De roodzwenken gedijen goed 

bij een laag bemestingsniveau en kunnen goed tegen schaduw. Het veld-beemd zorgt met haar ondergrondse uitlopers 

(stolonen) voor een sterke grasmat.De ideale combinatie op extensieve ofmoeilijke plaatsen.Samenstelling: 50% Bonito 

hardzwenk, 15% Mellori, roodzwenk fors, 15% Dorianna roodzwenk gewoon, 20% Marcus veldbeemd. Toepassing: extensief 

beheerde tuinen, schaduwstukken, onder bomen, langs beschuttingen, bij weinig bemesting-/ beregeningsmogelijkheden.

Inzaai 2,50 kg/100m². Doorzaai 1,25 kg/100m².

Solario
Minder maaien, een mooi maaibeeld en goede kleur in de winter: Solario zorgt voor een hoogwaardige uitstraling van uw gazon, 

park of openbaargroen. Solario bestaat voor 75% uit zode vormende grassoorten. Hierdoor ontstaat een gesloten grasmat die 

zich bij schade snel herstelt. Zeer breed inzetbaar van park tot aan gazon tot rondom gebouwen. Samenstelling: 30% Eventus/

Vesuvius engels raai, 15% Mellori roodzwenk fors, 25% Finesto roodzwenk fijn, 15% Dorianne roodzwenk gewoon, 15% 

Limousine veldbeemd. Toepassing: zonneweides, speelweides, parken, gazons, rondom gebouwen.   

Inzaai 2,50 kg/100m².  Doorzaai  1,25 kg/100m².
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Bambino

MaaiMinder
Een snelle beginontwikkeling met daarna weinig lengtegroei. Rassen geselecteerd om minder te groeien in de lengte. Dit 

verschil kan oplopen tot 25% minder lengtegroei. Minder maaien met behouwd van een dichte zode.  

Samenstelling: 10% engels raaigras, 20% veldbeemdgras, 20% roodzwenk gewoon, 50% roodzwenk forse/fijne uitlopers. 

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt. Inzaai: 1,5 kg/100m² 

Gebruiksdoel Inzaai.  Toepassing: parken, langs wegen, overal waar sierwaarde belangrijk is maar maaien/bemesten ongewenst.

Snelle bodembedekking en sterke doorworteling, daar zorgt Bambino voor. Engels raaigrassen Vitellius en Vesuvius zorgen 

voor een snelle start gecombineerd met fijnbladigheid en daardoor goede sierwaarde. De veldbeemd zorgt voor een sterke 

beworteling en hoog zelf herstellend vermogen van de grasmat. Roodzwenk geeft een extra hoge sierwaarde en is sterk  

zodevormend. Samenstelling: 40% Vesuvius/Vitellius engels raai, 10% Vitellius engels raai,   

40% Dorianna roodzwenk gewoon, 20% Limousine/Markus veldbeemd.  Toepassing: speelgazon, parken. 

 Inzaai:  2,50 kg/100m² Doorzaai: 1,25 kg/100m².

G
azonm

engsels
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Samenstelling: 30% roodzwenkgras fijne uitlopers, 10% engelse raaigras, 40% roodzwenkgras gewoon, 30% veldbeemdgras. 

Toepassing: • Siergazons. Eigenschappen: • Uitzonderlijk mooie sierwaarde  • Droogtetolerant.  

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

FinesseMaster 

Gazonmengsels DLF

SlowMaster
Samenstelling: 10% engelse raaigras, 50% roodzwenkgras gewoon, 35% schapegras gewoon, 5% struisgras gewoon. 

Toepassing: • Extensief gazon. Eigenschappen: • Zorgt voor een dichte grasmat • Groeit goed in de schaduw • Weinig 

maaibeurten nodig • Verdraagt kort maaien goed • Hoge sierwaarde.  

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

RecreaMaster
Samenstelling: 40% engels raaigras (gazontype), 30% roodzwenkgras forse uitlopers, 15% roodzwenkgras gewoon, 15% 

veldbeemdgras. Toepassing: • Plantsoenen/campings/parken/trapveldjes • Sport- en speelgazons. Eigenschappen: • Breed 

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

Zaaiadvies: 2-2,5 kg/are (200-250 kg/ha) iSeed-zaad: 4-5 kg/are (400-500 kg/ha).

LawnMaster
Samenstelling: 20% engels raaigras (gazontype), 30% roodzwenkgras forse uitlopers, 15% roodzwenkgras gewoon,  

15% roodzwenkgras fijne uitlopers, 20% veldbeemdgras. Toepassing: • Speelgazons Eigenschappen: • Robuust mengsel • 

Verdraagt forse betreding • Snel herstel na schade aan graszoden. 

Zaaiadvies: 2-2,5 kg/are (200-250 kg/ha).
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DSV Openbaar Groenmengsel
B3 Bermen
Samenstelling: 45% hardzwenkgras, 30% roodzwenkgras met fijne of forse uitlopers, 20% gewoon roodzwenkgras, 

5% gewoon struisgras. Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt. 

Inzaai: 1,25 kg/100m². Doorzaai: 1,00 kg/100m². Toepassing: Bermen.

Bermen Speciaal
Samenstelling: 50% roodzwenkgras fors, 20% roodzwenkgras gewoon, 20% hardzwenkgras, 10% westerwolds raaigras. 

Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt. 

Inzaai: 1,00 - 1,25 kg/m². Toepassing: bermen waar zeer snelle vestiging.

D1 Dijken
Samenstelling: 40% engels raaigras, 25% veldbeemdgras, 15% roodzwenkgras met fijne uitlopers,  

10% roodzwenkgras met forse uitlopers, 10% witte cultuurklaver. Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, 

zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.  

Inzaai: 1,25 kg/100m² doorzaai: 1,00 kg/100m². Toepassing: dijken voor beweiding of hooien.

D2 Dijken
Samenstelling: 10% engels raaigras, 30% veldbeemd, 30% roodzwenkgras met fijne uitlopers, 30% roodzwenkgras met 

forse uitlopers. Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt. 

Inzaai: 1,25 kg/100m² doorzaai: 1,00 kg/100m². Toepassing: dijken bij weinig onderhoud/bemesting.

39

Vitagro, eerlijk in professioneel groen.



Samenstelling: 20% engels raaigras, 25% veldbeemd, 20% roodzwenkgras met forse/fijne uitlopers, 15% roodzwenkgras 

gewoon, 20% hardzwenk. Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.  

Inzaai: 2,50 kg/100m² doorzaai: 1,00 kg/100m².  

Toepassing: dijken bij weinig onderhoud/bemesting.

R1 Recreatieterreinen

Openbaar Groen mengsels DLF

D2 Master
Samenstelling: 10% engels raaigras (grasveldtype), 30% veldbeemdgras, 30% roodzwenkgras fijne uitlopers, 

 30% roodzwenkgras forse uitlopers. Toepassing: • Extensieve maaidijken. Eigenschappen: • Weinig onderhoud, lage kosten  

• Stevige begroening van dijken • Snel herstel schade • Bevat droogtetolerante grassoorten  

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.

B3 Master
Samenstelling: 30% roodzwenkgras forse uitlopers, 20% roodzwenkgras gewoon, 25% veldbeemd, 20% schapegras,  

5% struisgras gewoon. Toepassing: • Bermen/taluds met weinig onderhoud. Eigenschappen: • Sterke mat door extra 

beworteling • Geeft wegberm stevigheid • Droogtetolerant • Zouttolerant • Extensief beheer  

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.
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BTK 1100 Master
Samenstelling: 15% westerwolds raaigras (grasveldtype), 50% roodzwenkgras forse uitlopers, 10% roodzwenkgras gewoon, 

15% veldbeemdgras, 10% struisgras gewoon. Toepassing: • Bermen/taluds en dijken met snelle aanslag.  

Eigenschappen: • Super snelle start • Bestrijdt erosie • Weinig onderhoud • Zouttolerant. 

 Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.

D1 Master
Samenstelling: 40% engels raaigras, 25% veldbeemdgras, 15% roodzwenkgras fijne uitlopers, 10% roodzwenkgras forse 

uitlopers, 10% witte klaver. Toepassing: • Intensieve dijken, ook voor beweiding.  

Eigenschappen: • Snelle start  • Te beweiden • Sterk zodevormend. 

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.
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Een compleet nieuw ras, levert een topkwaliteit dichte green. Het ras vestigt zich snel, heeft een zeer goede

resistentie tegen poa-annua invasie en herstelt snel na balschade. Cobra Nova is ontwikkeld in Amerika onder

condities waar zeer kort gemaaid wordt.  

Zaaiadvies 40-80 kg/ha.

Cobra Nova

Golfmengsels DLF

Green GM
De coating GroMax staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage kiemers (zoals veldbeemd, 

agrostis en roodzwenk) hebben hier duidelijk hun voordeel van. GroMax is een doorontwikkelde versie van de reeds

bekende cytokinine-/zeewierextract-coating. De garantie voor een snellere kieming onder minder gunstige omstandigheden. 

Samenstelling: 45% roodzwenkgras gewoon, 45%, roodzwenkgras fijn, 10% gewoon struisgras. 

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.

Promaster Golf voor fairways en Tees
De coating GroMax staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage kiemers (zoals veldbeemd, 

agrostis en roodzwenk) hebben hier duidelijk hun voordeel van. GroMax is een doorontwikkelde versie van de reeds

bekende cytokinine-/zeewierextract-coating. De garantie voor een snellere kieming onder minder gunstige omstandigheden. 

Samenstelling: 25% engels raaigras(4turf), 25% engels raaigras, 25% roodzwenkgras gewoon, 25% roodzwenkgras fijn. 

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.
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Villa 1 fluweelstruis
Agrostis Canina (kruipend struisgras)

Een elite ras, wordt met name gebruikt op putting greens. Villa 1 heeft zeer goede golfgreeneigenschappen en is zeer goed 

resistent tegen ziektes. Kan zeer kort gemaaid worden. Zeer geschikt onder laag bemestingsniveau. 

Zaaiadvies: 40-80 kg/ha.

G
olfm

engsels

Green 100 GM
De coating GroMax staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage kiemers (zoals veldbeemd, 

agrostis en roodzwenk) hebben hier duidelijk hun voordeel van. GroMax is een doorontwikkelde versie van de reeds

bekende cytokinine-/zeewierextract-coating. De garantie voor een snellere kieming onder minder gunstige omstandigheden. 

Samenstelling:  50% roodzwenkgras gewoon,  50% roodzwenkgras fijn. 

Zaaiadvies: 100-125 kg/ha.
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Bodemverbeterende  
producten

Met innovatieve bodemverbeterende producten biedt Vitagro pasklare oplossingen voor droogtegevoelige gronden en slechte doorworteling. Deze 
producten verminderen de noodzaak van irrigatie, beperken de uitspoeling van voedingsstoffen en houden deze langer beschikbaar voor de plant. De betere 
lucht- en waterhuishouding zorgt voor een diepere doorworteling en bevordert een gevarieerd en actief bodemleven. Ziekten en plagen krijgen daardoor 
minder kans. Door hun groene karakter, veelzijdige eigenschappen en langdurige werking passen deze producten perfect in duurzame en kostenbewuste 
beheersstrategieën.

Bio Korrelkalk Extra Grade 0 (NW 48 - CaO 44%) is een stofvrije, gekorrelde kalkmeststof. Bio Korrelkalk is door de 

uitgebalanceerde samenstelling een structurele bodemverbeteraar die de pH-waarde in juiste balans kan brengen. Bio 

Korrelkalk kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons 

en openbaar groen.

Bio Korrelkalk 25 Kg

Bio Soil 25 Kg
Organisch bodemverbeterend middel. Uiterlijk: korrel van 2,5mm. Droge stofgehalte: 85%. Oplosbaar: traagwerkend. 

Specifieke werking: gecomposteerd restproduct van druivenkoek (restproduct uit de persen). Zeer rijk aan suiker en 

stikstofhoudende bacteriën. Onkruidvrije bodemverbeteraar van druivenrest, met een hoog gehalte aan actieve bodem 

bacteriën ter verbetering van mineralenopname.

Groenkalk 20 Kg
Verhoogt snel de pH van de grond (= snelle ontzuring) dankzij hoge neutraliserende waarde (NW 50). Met 15% magnesium 

(MgO) voor een intens groene bladkleur en goede fotosynthese. Mangaan geschikt voor armere zandgronden. Hier treed 

vaak een lage Ph in combinatie met magnesium op. Verbetert de bodemstructuur, sterkere plantencellen en activeert het 

aanwezige microbieel leven. Goede groei dankzij betere opname van de voedingselementen. Extra voordeel voor gazon: minder 

mosvorming door uitdrogingseffect en verbeterde grasgroei. Snel oplosbare en makkelijk strooibare korrel.
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Bodemverbeterende  
producten

Vivisol  25 Kg
Gebruik van Vivisol voor verrijking van het bodemleven én op bodems waarvan de structuur en de bodemvruchtbaarheid 

gering is. Een verhoogd vochtvasthoudend vermogen, een luchtige bodemstructuur en een verbeterde drainage van overtollig 

regenwater zorgen voor een gevarieerd en rijk bodemleven. Met als resultaat een betere beworteling en een sterkere grasmat.  

Strooiadvies: 200-300 kg/Ha.

Bodem
verbeterend

Terracottem Turf 20 Kg
 Terracottem® is dé bodemverbeteraar voor sportvelden, golfbanen, bomen en plantsoenen. U hoeft 3 tot 5 keer minder 

water te geven. Ideaal voor toepassing in doelgebieden, voor een betere en snellere beworteling. Aantoonbaar 40% meer 

wortelvolume. De andere voordelen van Terracottem® zijn: • minder uitspoeling • hogere waterretentie • sterkere en diepere 

wortelontwikkeling • toename van microbieel bodemleven • toename van CEC • waterbesparing tot 50%.  

Werkingsduur: 8-11 jaar. Strooiadvies: 125gr/m2.  Afhankelijk van het te planten object/gewas 0,5-2,5 Kg per m3 doormengen.

Terracottem Arbor 20 Kg
 Het product is een fysisch bodemverbeterend middel, speciaal ontwikkeld om de water- en nutriëntenretentie van 

bodems en groeimedia te verhogen, de boven- en ondergrondse plantengroei te bevorderen en de irrigatiebehoefte tot 

50% te verlagen. Het product is een droog, granulair mengsel van cross-linked waterabsorberende polymeren, organisch 

draagmateriaal en vulkanisch gesteente verrijkt met minerale wateroplosbare, gecoate en synthetisch organische 

meststoffen en humuszuren. Het product heeft een absorptiecapaciteit van minimum 4500 g H2O/100 g in gedistilleerd 

water volgens analysemethode CEN EN 13041 en meer dan 95% van het water gebonden in de polymeren is beschikbaar 

voor de planten. Bij aanplant van bomen 5 kg per m3 potgrond doormengen.

Dosering Terracottem
100 gram buffert 4 liter water dus 1 kilo buffert 40 liter water
 
Inwerken borders
125 gram/m2 Terracottem 
buffering 5ltr water
  
Boom 10-12cm (zonder kluit) /12-14cm / 14-16cm
0,5 kg Terracottem
buffering 20ltr water
  
Boom 16-18cm / 18-20cm
0,75 kg Terracottem
buffering 30ltr water
 

Boom 20-25cm
1 kg Terracottem
buffering 40ltr water
 
Boom 25-30cm / 34-40cm
1,5 kg Terracottem
buffering 60ltr water
 
Inzaai grasveld
125 gram/m2 Terracottem
Buffering 5 liter water
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Zorgt voor een humusrijke, luchtige grond met een groot waterhoudend vermogen en een verhoogd vermogen om 

voedingselementen vast te houden. Creëert een ideale verhouding tussen lucht en vocht in de bodem zodat de wortels zich op 

een gezonde manier ontwikkelen. Voor een snelle beworteling, een goede weggroei en bijgevolg een geslaagde aanplanting. 

Strooiadvies: bij aanplant beukenhagen 1 zak (60Kg) per 2 strekkende meter. Volle grond: 1 deel Vivimus toevoegen op 3 delen 

grond.

Vivimus 60 ltr

Rebubac 25 ltr
Redu-Bac is een natuurlijke oplossing om zouten in de bodem te neutraliseren. Het is een organisch product op basis van 

hemicellulose en lignine, zodat de bacteriële- en biologische activiteit in de bodem verbetert. Door het doseren van Redu-

Bac lossen de schadelijke zouten op, welke afgevoerd worden door het geven van extra water. Om goede resultaten voor de 

langere termijn te behouden is het belangrijk meststoffen te gebruiken zonder, of met een laag percentage aan Na, Cl en/of 

SO4. Periode: jaarrond. Toepassing: 3-4 keer per jaar, voorkeur met gebruik van water verdeler. Spuitadvies: 40-80 ltr/Ha.

Greenmaker split  25 Kg
Greenmaker® is een speciaal ontwikkelde bodemverbeteraar voor bomen en plantsoenen. Een unieke zeoliet die PH neutraal 

is en 100% natuurlijk. Levert een zeer hoge waterbesparing en tijdsbesparing op met behoud van groei. Daarnaast geeft 

Greenmaker een blijvende structuurverbetering van de bodem. De andere voordelen van Greenmaker zijn: • verhoogde 

stabiliteit van de bodem • blijvende structuurverbetering • optimale water/zuurstof-balans • minder schimmeldruk • versnelde 

wortelontwikkeling en betere beworteling • waterbufferend tot 70% eigen gewicht zonder bodem te verzadigen • door hoge 

CEC-waarde voedingsstoffen optimaal bereikbaar voor bomen en planten • blijvende werking in de bodem • besparing in kosten 

• investering in duurzaamheid Werkingsduur: levenslang. Strooiadvies: 15 Kg/m².
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Urbangranulaat

Dressgrond
Om greens op golfbanen en sportvelden zo strak mogelijk te krijgen moet er een aantal keer per jaar gedresst worden om 

oneffenheden weg te krijgen. Met de juiste dressgronden kunnen er veel verbeteringen bereikt worden. Van groot belang is dat 

er goed gekeken moet worden naar de huidige  situatie zoals; waterinfiltratie, organische stof, diepte van de beworteling, micro 

biologisch leven, eventuele ondoorlaatbare lagen en of het om een nieuw of huidig aan te leggen green of sportveld

gaat. Deze punten zijn belangrijk bij het bepalen van de juiste keuze dressgronden. Voordelen: • het verbeteren van de vlakheid 

van de greens / tee /sportveld. • het verbeteren van de samenstelling van de toplaag. • het bevorderen van viltafbraak.

BVB UrbanSand 60-40 is een boomsubstraat dat overal onder verharding ingezet kan worden. Ook wanneer daar 

personenauto’s en incidenteel vrachtwagens over rijden. Bovendien is het zeer geschikt om aan te brengen bij bestaande bomen 

als groeiplaatsverbetering en uitbereiding. Het is zonder problemen tussen bestaande wortels aan te brengen en te verdichten.

Voordelen:  • duurzaam geproduceerd  • indien goed verwerkt, zorgt voor meer CO₂ vastlegging dan de CO₂ die wordt verbruikt 

tijdens de winning, transport en verwerking • bestaat uit Nederlands gesteente • eenvoudig te verwerken bij kabels en leidingen.

Bodem
verbeterend

Bomenzand
Bij de aanplant van bomen in verharding is er een spanningsveld tussen goed doorwortelbare ruimte versus een voldoende 

sterke constructie. Door ééntoppig zand en voedingsgrond in de juiste verhouding te mengen kan BVB Substrates

u de perfecte oplossing bieden voor bomen in en bij licht belaste verhardingen. Met BVB Bomenzand voorkomt u opdruk door 

boomwortels en verzakking van de bestrating. Voordelen • geen nazakking • geen opdruk door wortels • open structuur  

• watervasthoudend • homogene samenstelling •BSB keurmerk.
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Om verzekerd te zijn van een goede aangroei van de te planten bomen bieden wij u onze bomengrond aan. Hierin zijn alle 

benodigde elementen aanwezig voor een succesvolle hergroei na aanplant. Hiervoor wordt ook wel teelaarde gebruikt,

echter is het maar de vraag of hier alle belangrijke bouwstoffen voor de boom in zitten. Met BVB Bomengrond weet u zeker dat 

uw boom een goede basis heeft. Voordelen: • rijk bodemleven • geen zuurstofonttrekking •open structuur • watervasthoudend

• homogene samenstelling •BSB Keurmerk

Bomengrond

Bezandingzand
Met dit ogenschijnlijke standaardproduct gaat het op sportvelden vaak mis. Dikwijls is de pH te hoog, waardoor verschillende 

elementen moeilijk opneembaar worden en de opname soms zelfs volledig blokkeert. Dat kan leiden tot zichtbare tekorten en 

groeistoornissen. Vitagro levert bezandingszand met de juiste pH, waardoor alle elementen opneembaar blijven.

Het is mogelijk om Greenmaker split of Terracottem door te mengen.

Sinds 2015 werkt Vitagro samen met de gerenommeerde substraatproduce Vitagro en BVB Substrates (Bas van Buuren) uit De 

Lier. Dankzij dit partnership levert Vitagro een nog breder pakket beplantingsaarde en andere substraten. 

Bomenstructuur
Voor bomen bij licht belaste wegen en parkeerplaatsen heeft BVB Substrates bomenstructuur voor u ontwikkeld. BVB 

Bomenstructuur 16-32 bestaat uit een opgebouwd skelet van ingenieus vulkanisch gesteente aangevuld met speciale 

voedingsgrond. Het vulkanisch gesteente kan uitstekend water en zuurstof vasthouden zonder daarbij zijn draagkracht 

te verliezen. BVB Bomenstructuur is daardoor bij uitstek geschikt als voedingsbodem voor bomen in verharding. Met BVB 

Bomenstructuur 16-32 hoort wortelopdruk tot het verleden.Voordelen: • sterke constructie • goed doorwortelbaar

• capillaire werking • goede luchttoevoer/zuurstof • wateropnemend vermogen • homogene samenstelling
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Bodem- en wateranalyses

Voor een gezonde ontwikkeling moeten planten over de juiste voedingstoffen beschikken. Omdat de bemestingstoestand van de bodem van jaar 

tot jaar en van seizoen tot seizoen verandert, is het verstandig om op gezette tijden bodemanalyses uit te voeren. Meestal gebeurt dat één- of 

tweejaarlijks, voorafgaande aan een belangrijke bemestingsronde. Op basis van de analyseresultaten kan men voor een langere periode een 

bemestingsplan opstellen.

 

Daarnaast is de kwaliteit van het gietwater van belang. Uit onderzoek blijkt dat die sterk varieert. Afhankelijk van de bron kan water meer of minder 

natrium, ijzer of andere stoffen bevatten en een hoge of lage zuurgraad hebben. Wanneer de kwaliteit te wensen overlaat, kan het zinvol zijn om 

een andere waterbron te overwegen.

 

Vitagro kan de bemonstering van bodem en water volledig verzorgen en laat de monsters in onafhankelijke, gespecialiseerde laboratoria 

analyseren. De uitslagen staan aan de basis van gedegen bemestingsadviezen, waarmee u de kwaliteit van uw grasmat of beplanting jaarrond op 

peil kunt houden.
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Biologisch  gewasbestrijding
Trianum-P 
In de golfwereld maken biologische bestrijding en ziektepreventie een opmars door. De biologische plantversterker Trianum-P van Koppert Biological Systems, 

wereldmarktleider in biologische bestrijding, heeft zich op dat gebied al ruimschoots bewezen. Dit preparaat lijkt bij uitstek interessant voor tees en greens van GEO 

banen.

Trianum-P is een biologische plantversterker op basis van sporen van de schimmel Trichoderma harzianum. Het vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress 

door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden. Bovendien verhoogt het de nutriëntenopname door de plant. Het wortelstelsel en 

de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen, waardoor het gewas uniformer wordt en de gewasstand verbetert.  

Werking  

Na verspuiten over het gras kiemen de sporen en koloniseert het mycelium de wortels van de plant. Die heeft daar baat bij, want het mycelium concurreert met 

bodempathogenen om ruimte en nutriënten en onderdrukt daarmee hun ontwikkeling. De schimmel heeft dus een preventieve, indirecte werking op bodempatho 

genen. De schimmel kan voorts de oplosbaarheid van anorganische voedingsstoffen verhogen, 

waardoor deze voor de plant beter opneembaar zijn.

Toepassing en dosering

Trianum-P werkt goed bij een bodemtemperatuur van 10 tot 34°C en een pH van 4-8,5. Voor 

een optimaal effect is het belangrijk bijtijds te beginnen en maandelijks aan te gieten tot vier weken voordat de bodemtemperatuur weer onder de 10°C daalt. De 

adviesdosering voor tees en greens bedraagt 15 gram per 100 m2 (suspenderen in 100 liter water). Bij volgende toepassingen volstaat 15 gram per 100 m2. Voor 

een eerste toepassing of intensief betreden en bemaaide grasoppervlakken wordt in de zomer en herfst vaak een dosering van 30 g per 100 m2  aangehouden. Bij 

doorzaaien kunt u Trianum-P mengen met graszaad in een dosering van 125 gram per 50 kg graszaad.

Aansprekend

Trianum wordt geleverd als spuitpoeder in zakken van 500 gram. Volgens productspecialist Ben Loman is het middel zeer interessant voor GEO banen. “Met een 

geringe investering in Trianum-P geven GEO banen een verdere invulling aan het realiseren van natuur- en milieuvriendelijk beheer. Het werkt onder andere tegen 

sneeuwschimmel en tegen dollar spot. Het advies is om eind maart te starten en tot en met september maandelijks 1,5 kg Trianum-P per hectare toe te passen.”
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Terranem® (heeft u ze al zien vliegen?)

Deze vraag klinkt misschien raar, maar we doelen op rozenkevers. Eind mei waren ze volop actief. Het is nu dus hoog tijd om uw greens, tees en sportvelden te 

beschermen tegen hun vraatzuchtige nageslacht. Terranem® is daarvoor bij uitstek geschikt. Dit biologische preparaat werkt specifiek tegen engerlingen, maar laat 

het overige bodemleven ongemoeid.

Werking

Terranem® is een natuurlijk preparaat met larven van het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis bacteriophora. Het is zeer effectief tegen engerlingen van de 

rozenkever (Phyllopertha horticola) en werkt ook tegen de larven van Serica brunnea, Hoplia spp. en mestkevers uit het geslacht Aphodius. Na verspuiting over het 

gewas zoeken de aaltjes actief naar de engerlingen en dringen zij deze binnen, waar zij zich voeden met het inwendige van hun gastheer. Geïnfecteerde engerlingen 

verkleuren van wit/beige naar roodbruin en sterven binnen enkele dagen. Terranem is 100% duurzaam en beschermd uw bodemleven en bevat geen schadelijke 

stoffen, waar toekomstige generaties mee belast kunnen worden.

Toepassing

Stel door bemonstering eerst vast welke engerlingen zich in de zode bevinden. Belucht de graszode en bevochtig deze de avond voor toepassing met 5 tot 10 mm 

water. Bevochtig de zode kort voor de behandeling opnieuw en verspuit daarna de aaltjes over het gras. Doe dit bij voorkeur bij donker weer en vermijd direct 

zonlicht. Regen de aaltjes na toepassing in met 2-5 liter water per m2. De ideale bodemtemperatuur is 14 tot 33˚C. Houd de grond tot twee weken na toepassing 

vochtig. Bij zware plaagdruk kan een tweede behandeling na 3-4 weken wenselijk zijn.

 

Biologisch en veilig

Terranem is een biologisch middel zonder nevenwerking tegen andere insecten. Het geeft hierdoor geen schade aan het microbiële leven.

Vitagro adviseert

Uw Vitagro adviseur helpt u graag aan een maximaal resultaat en kan u deskundig adviseren over de juiste bestrijdingsmethode met   

    Terranem®. Maak er gebruik van en neem desgewenst vandaag nog contact op!
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Bloemenmengsels
Vitagro draagt graag bij aan de biodiversiteit in Nederland. Wij leveren wilde plantenzaden 

en bloemenweidemengsels. Wij doen dit door advies op maat te geven voor het creëren van 

bloemenweides, bermen, taluds en openbaar groen. Wilde planten hebben een natuurlijke 

schoonheid en zijn op vele plekken toe te passen. De afgelopen jaren is de vraag naar 

bloemenmengsels sterk toegenomen. Op steeds meer plekken komt er weer ruimte voor wilde 

planten. Mede door het besef dat de bijenstand in Nederland sterk terug loopt en er diverse 

andere insecten met uitsterven worden bedreigd, neemt de noodzaak toe. Er moet wat gebeuren 

en hier kunnen onze wilde bloemenmengsels een positieve bijdrage aan leveren.
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Meer dan producten alleen

Vitagro speelt graag in op uw specifieke wensen. Leveren aan meerdere vestigingen? 
Per bemestingsgift? Wij verzorgen het graag!

Samenwerking 
Bij Vitagro zeggen we wat we doen en doen we wat we 
zeggen. Oprechtheid en duidelijkheid staan centraal in 
onze samenwerking met u. Dit is in ons beleid mede 
vormgegeven in ons ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 
kwaliteitsmanagementsysteem. Daarin staan jaarlijks onze 
verbeterde doelstellingen gedefinieerd. Vanuit een constante 
verbetercyclus zijn onze medewerkers en leveranciers dagelijks 
bezig om de hoogste klanttevredenheid te bereiken.  

Service en kwaliteit 
Service en kwaliteit zijn kernwaarden in onze dienstverlening. 
Vitagro is dan ook veel meer dan alleen een leverancier van 
graszaden, meststoffen en bodemverbeterende producten. 
Advisering en begeleiding ter plaatse zijn minstens zo belang-
rijk. Dit gebeurt onder andere op basis van bodemanalyse en 
Vitagro’s unieke rekenprogramma voor bemesting op maat.

Advisering op maat 
Een goed advies sluit aan op de wensen en mogelijkheden 
van de opdrachtgever. Vitagro hecht er waarde aan om als 
gelijkwaardige gesprekspartner met de klant te overleggen 
en samen toe te werken naar het beste eindresultaat. 
Daarbij kan Vitagro de opdrachtgever in belangrijke mate 
ontzorgen. Of het nu gaat om onderhoud, aanleg, renovatie, 
maatwerk in bodemverbetering, grasmengsels, bemesting of 
gewasbescherming; u kunt vertrouwen op Vitagro.

Vaste contactpersonen
De samenwerking met u is altijd in handen van vaste contact-
personen. De communicatie met u is plezierig en duidelijk.  
Binnen onze organisatie zijn de communicatielijnen kort.  
Hierdoor zijn wij in staat om - indien nodig - snel en flexibel in  
te spelen op onverwachte situaties. 

Maatwerk in logistiek
Voor alle bestellingen en transporten garandeert Vitagro 
gebruiksgemak en een hoge afleverperformance. Desgewenst 
nemen wij voor de uitlevering van de order contact met u op. 
Hierdoor bent u altijd verzekerd van een correcte aflevering.
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En wat u nog meer over  
Vitagro moet weten…

Partner van NL Greenlabel “voor een levende en duurzame 
buitenruimte”
Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tuinman (Eigen Huis  
& Tuin) en landschapsontwerper Nico Wissing, zijn de oprichters 
van NL Greenlabel, een platform voor bedrijven en organisaties 
die de buitenruimte blijvend willen verduurzamen.

De drijfveer van de oprichters is om een buitenruimte te 
creëren waarin het goed leven is en waarin de toepassing van 
duurzame materialen en producten vanzelfsprekend is. Het 
doel van NL Greenlabel is om zo de footprint van de inrichting 
van de buitenruimte te verminderen en de buitenruimte  
meetbaar te verduurzamen. 

Samen met het gerenommeerde ingenieursbureau Royal  
HaskoningDHV is hiervoor een duurzaamheidslabel ontwikkeld. 
Inmiddels hebben tientallen Partners, waaronder Vitagro via 
het merk Bio-Trio, zich bij NL Greenlabel aangesloten en het  
gezamenlijke pakket gelabelde duurzame materialen, producten 
en diensten groeit gestaag. Ook u als professional kunt zich 
aanmelden bij NL Greenlabel. Ga voor meer info naar  
www.nlgreenlabel.nl.  

Donateur van Nederlandse Greenkeeper Associatie
De Nederlandse Greenkeeper Associatie (NGA) is een 
brancheorganisatie. Die probeert het greenkeepersvak via 
opleidingen, contactdagen, wedstrijden, studiereizen, een 
vakblad en nog veel meer naar een hoger niveau te tillen. 
Vitagro is donateur om de doelstelling van de NGA 
- het verhogen van de kennis van greenkeepers -  
te ondersteunen. Kijk voor meer informatie over 
het werk van deze organisatie op www.ngagolf.nl. 

Lid van BSNC 
In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
opgericht. De doelstellingen van de branchevereniging zijn het 
uitwisselen en ontwikkelen van kennis en informatie over de 
aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en 
gelieerde producten zoals graszaden en meststoffen. Beoogd 
wordt dat het lidmaatschap van de branchevereniging door 
de markt (h)erkend wordt als een kwaliteitslabel. De leden 
hebben daartoe een gedragscode ingesteld. Kortweg houdt 
deze gedragscode in dat de leden op een eerlijke, zorgvuldige 
en behoorlijke wijze in de markt 
actief zullen zijn. Ga voor meer 
info naar www.bsnc.nl.  

Bezoek onze website  
www.vitagro.nl
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Nog geen ervaring met Vitagro?
Voor al onze relaties organiseren wij bijeenkomsten waar 
we u en uw collega’s informeren over de laatste innovaties. 
Bovendien kunt u ervaringen uitwisselen met uw vakgenoten. 
Deze bijeenkomsten hebben één doel: u verzekeren van het 
beste zaai- en bemestingadvies. 

Naast de steun van zeer deskundige medewerkers die bovendien 
optimaal bereikbaar zijn, biedt Vitagro u en uw medewerkers 
doeltreffende informatie over zowel productinhoudelijke als 
vakinhoudelijke zaken. Zo bent u altijd voorzien van de meest 
actuele informatie en kunt u rekenen op advies tegen een 
betaalbare prijs.

Met Vitagro kiest u voor een gegarandeerd resultaat 
zonder risico’s!

Tevreden opdrachtgevers
Sinds de oprichting werkt Vitagro voor uiteenlopende (non-)
profitorganisaties. We richten onze dienstverlening vooral 
op bedrijven in de onderstaande branches:
• Adviesbureaus
• Boomkwekers
• Cultuurtechniek
• Groenvoorziening
• Hoveniers
• Onderhoud van golfbanen
• Onderhoud van sportvelden

“Benieuwd hoe deze bedrijven hun 
samenwerking met Vitagro ervaren? 

Neem gerust contact met ons op. 
Wij brengen u graag in contact met 

onze tevreden klanten!”

Ben Loman  |  Productspecialist meststoffen en graszaden |  06 - 41 66 78 15 
Tako van den Hul  |  Productspecialist meststoffen en graszaden  | 06 - 21 54 81 36

Bezoek onze website  
www.vitagro.nl
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Benieuwd naar wat Vitagro voor u kan betekenen?
Doet u mee met onze groene (r)evolutie? Bezoek onze website en neem contact 
met ons op. Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.  
Kijk voor meer informatie op onze website of bel ons.


