
PRODUCTGAMMA VOOR 
GOLF- EN SPORTVELDEN



Productgamma voor golf- en sportveldenAanleg en onderhoud van het gazon

COMPO, EXPERT IN DE BEMESTING 
VAN GOLF- EN SPORTVELDEN

www.compo-expert.be 3

COMPO EXPERT is al jarenlang actief op het vlak van bemestingen van golf- en sport- 
velden en heeft ondertussen een grote expertise opgebouwd met bekende producten zoals het 
Floranid®-gamma, Kali Gazon en Agrosil®.  

Ook een aantal sterke, innovatieve producten hebben op korte termijn hun plaats in het  
bemestingsgebeuren van golf- en sportterreinen veroverd: het Fertilis®- en het Vitanica®-
gamma. Verder oogstte de hoogwaardige, organische bodemverbeteraar Karisol®, een product 
dat niet direct aan COMPO EXPERT zou gelinkt worden, al meteen veel lof.

Maar COMPO EXPERT weigert nog steeds om op zijn lauweren te gaan rusten en sleutelt nog 
steeds aan de verbetering van haar producten. De recente upgrade van het Floranid®-gamma 
naar het Floranid®Twin-gamma is daarvan een duidelijk bewijs.

Wij hopen met deze brochure u een mooi en duidelijk overzicht te geven van wat COMPO EXPERT 
voor u als greenkeeper kan betekenen. Hiertoe hebben wij als sluitstuk van deze brochure 
een tabel opgenomen met de declaraties van alle vermelde producten. Voor eventuele bij- 
komende inlichtingen kunt u steeds terecht bij onze verdelers ofwel rechtstreeks bij één van onze  
experts.

Wij hopen dat je de nodige productkennis en inspiratie uit deze brochure mag putten.

Het COMPO EXPERT-team,
Harry van het Hof
Tel: +31 (0)6/836.047.65
Harry.vanhethof@compo-expert.com

Paul Mertens
Tel: +32 (0)497/58.89.02
paul.mertens@compo-expert.com
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FIJNKORRELIGE COMPO EXPERT-MESTSTOFFEN 
VOOR GREENS, TEES EN SPORTVELDEN
De stijgende interesse vanuit de groene sector voor de inzet van plantversterkende middelen op 
basis van micro-organismen en voor een versterking van het natuurlijke weerstandsvermogen van 
planten (in casu grassen) leidde tot de ontwikkeling van innovatieve COMPO EXPERT-producten,  
zoals het Fertilis®-gamma. In deze producten is de met de grassen symbiotisch werkende  
bacterie Bacillus subtilis opgenomen. Na toepassing van deze meststoffen, kiemen de aan- 
wezige Bacillus-sporen, de bacteriën koloniseren massaal de wortels en zorgen in eerste instantie  
voor een mechanische barrière tegen ziekteverwekkers. Door de productie van diverse planten-
groei bevorderende stoffen, zoals vitaminen en hormonen, wordt dan een gezonde grasgroei  
gestimuleerd. En door de vorming van antistoffen (zoals bepaalde antibiotica) worden ziekte- 
verwekkers op een directe manier afgeweerd. De bacterie zorgt voor een dalende gevoeligheid 
van het gazon voor ziekten en voor een verhoogde tolerantie tegenover stressfactoren zoals  
droogte en betreding. 

Naast de beide Fertilis®-producten, zijn in dit overzicht ook nog 2 zeer bekende, fijnkorrelige producten  
opgenomen: Ferro Top® en Kali Gazon. Deze beide producten bevatten geen bacteriën.
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Fertilis Speed® 18-5-10-2,5 
(meststof, ontheffingsnummer EM035.X)

Dé hoogwaardige, fijnkorrelige (0,5  - 1,5 mm), minerale meststof met Bacillus subtilis E4-CDX®, 
de krachtig werkende stam van Bacillus subtilis voor de bemesting van greens, tees en sport- 
velden. Fertilis® Speed® is zeer goed oplosbaar (3 - 5 mm water volstaat) en is vooral een  
aanrader voor het gebruik op greens en tees in het vroege voorjaar tot de zomermaanden. 

Dosis:  greens en tees: 1,5 – 3 kg per are en per toepassing
  voetbalvelden: 2 – 4 kg per are en per toepassing

Ferro Top® 6-0-12-6 (EG-meststof ) 

Ferro Top® kende een upgrade naar een nog fijnere korrel, nl. 0,7 - 1,8 mm en is daardoor ook 
weer zeer geschikt voor greens, tees en sportvelden algemeen. Ferro Top® is een ijzerhou-
dende meststof, rijk aan kalium, magnesium en zwavel en een ideale combinatie om het gras 
snel weer groen te krijgen en het mos te verdringen. Het product is bijzonder geschikt voor 
een toepassing op intensief gebruikte grasvelden, zoals greens, tees en sportvelden. Een 
beregening van 3 - 5 mm volstaat om de korrels volledig tot oplossing te krijgen. Het ijzer 
is aanwezig onder de vorm van ijzersulfaat en het product kan dus vlekken veroorzaken op 
tegels en terrassen. Bij het uitstrooien en betreden hiermee rekening houden! Omwille van de 
gunstige N/K-verhouding kan dit middel jaarrond ingezet worden.

Dosis:  greens en tees: 1,5 – 3 kg per are en per toepassing
  voetbalvelden: 2 – 5 kg per are en per toepassing

Kali Gazon 0-0-27-11 (EG-meststof) 

Dit product is alleen al door zijn bijzonder fijne afzeving  (0,1 - 0,6 mm!) uniek in zijn soort! 
Alhoewel het product vooral wordt aangeraden als herfstmeststof op greens en tees, is  Kali 
Gazon eigenlijk zeer geschikt om jaarrond ingezet te worden wegens het hoge aandeel 
magnesium (11 % MgO) en zijn weerstandsverhogende effecten tegen koude, droogte, hitte 
en zelfs  ziekteverwekkers, mede dank zij het hoge aandeel sulfaten. Dit werd door heel wat 
greenkeepers al daadwerkelijk ondervonden.

Dosis:  greens en tees: 1,5 – 3 kg per are en per toepassing
  voetbalvelden: 2 – 5 kg per are en per toepassing

Fertilis Swing NK® 14-3-19-2 
(meststof, ontheffingsnummer EM035.X)

Uiterlijk is er geen visueel verschil te bemerken tussen Fertilis® Swing NK  en 
Fertilis® Speed, enkel de formule verschilt grondig. Ook Fertilis® Swing NK 
bevat de bodembacterie Bacillus subtilis E4-CDX®. 
Fertilis® Swing NK, is uitermate geschikt voor kalibehoeftige greens en tees 
vanaf het voorjaar, maar vooral voor toepassingen in de latere zomer en het na-
jaar. Het product is eveneens fijnkorrelig (0,5 - 1,4 mm) en zeer goed oplosbaar.

Dosis:  greens en tees: 1,5 – 3 kg per are en per toepassing
  voetbalvelden: 2 – 4 kg per are en per toepassing

Easygreen mini 21 (EG-meststof)

Easygreen mini 21 is een redelijk fijnkorrelige, snelwerkende NPK-meststof 
(1,0 – 2,5 mm) voor toepassingen op sportvelden en fairways. Easygreen mini 
21 bevat geen traag werkende stikstofvormen en de stikstoffracties verdelen 
zich mooi in (quasi) gelijke aandelen nitraat en ammonium

Dosis:  fairways: 2 – 4 kg per are en per toepassing
  voetbalvelden: 3 – 5 kg per are en per toepassing
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VLOEIBARE COMPO EXPERT MESTSTOFFEN 
VOOR GREENS, TEES EN SPORTVELDEN 
De specifieke, vloeibare COMPO EXPERT-meststoffen die momenteel op golf- en sportvelden wor-
den gebruikt, hebben als verzamelnaam  ‘Vitanica®’. Toch zijn er fundamentele verschillen tussen de 
diverse Vitanica®’s. Eén bestanddeel is echter wel gemeenschappelijk aanwezig in alle Vitanica®’s:  
zeewierextracten, koud geperst uit Ecklonia maxima, een reusachtige bruinalg. Deze zeewier- 
extracten zijn rijk aan fytohormonen (auxinen, cytokininen), aminozuren, vitaminen (o.a.vit. E) 
en mineralen. Een bespuiting met deze extracten biedt talrijke voordelen, zoals: een verbeterde re-
generatie van de grassen, een verhoogde wortelontwikkeling en een toenemende tolerantie tegen 
stressfactoren zoals hitte, droogte,... 

Uit diverse pot- en praktijkproeven bleek dat deze genoemde voordelen al herhaaldelijk en zelf zeer 
expliciet werden opgemerkt. Bij toepassingen van Vitanica® RZ op pas gezaaide graszaden bijvoor-
beeld bleek telkens weer dat de zaden niet sneller maar wel massaler kiemden, beter uitgroeiden, 
vlotter uitstoelden en een verhoogde weerstand hadden tegen droogte achteraf! Wij willen daarom 
uitdrukkelijk adviseren om Vitanica® (bij voorkeur Vitanica® RZ) bij zaai of doorzaai toe te passen. 
Doe de test en u zult versteld staan van het resultaat!

Vitanica® P3 5-0-10 (EG-meststof)

Vitanica® P3 is een meststof, ontwikkeld voor een bladtoepassing op hoogwaardige gazons 
tijdens de hele vegetatieperiode. Het product is samengesteld uit mineralen van hoge kwaliteit 
die de gezondheid van de planten verbeteren, in het bijzonder in stresssituaties. De meststof 
bevat de minerale componenten stikstof en alle essentiële sporenelementen en uiteraard de 
zeewierextracten. Vitanica® P3 optimaliseert, door de aanvoer van essentiële voedingsstoffen, 
de fotosynthese zodat de grassen gezond en vitaal blijven en geen overmatige groei kennen, 
omdat geringe hoeveelheden stikstof aangevoerd worden. De graszode wordt compacter en 
krachtiger en de hergroei verbetert, bijvoorbeeld na diep maaien of na droogte.

Dosis:  20 l per hectare en per toepassing.

Vitanica® Si 5-3-7  (meststof, ontheffingsnummer EM099.E)

Vitanica® Si, een vloeibare NPK-meststof op basis van zeewierextracten, maar ditmaal met 
als extra 10 % SiO3. De in Vitanica® Si aanwezige silicaten zijn goed opneembaar door de 
grassen en bieden de planten een duidelijke verhoogde stresstolerantie tegen hitte en koude, 
droogte  en betreding. De grassen groeien steviger op, laten zich veel vlotter maaien en  
bovendien gaat de balsnelheid op met Vitanica® Si behandelde greens significant toenemen.

Dosis:  10 - 20 l per hectare en per toepassing.
 

COMPO EXPERT – Tip 1
Vitanica® RZ is bijzonder aan te bevelen bij de zaai van grassen (vlak voor, of 
tijdens of vlak na). Een bespuiting leidt tot zelfs behoorlijk spectaculaire resultaten: 
een vlotte kieming en een zichtbaar betere groei en uitstoeling van de jonge 
grassprieten! Het resultaat is een duidelijk sneller en beter dichtgroeien van de 
jonge grasmat, met minder open plekken. Hierdoor krijgen onkruiden minder 
kansen en kan de grasmat sneller en veiliger in gebruik worden genomen.
Dosis: 20 – 30 l per hectare in geval van in- of doorzaai. 

COMPO EXPERT – Tip 2
Voeg bij een Vitanica®-
toepassing steeds onze 
wetting agent ‘Kick®’ (zie 
verder) toe om te komen 
tot een vlotte verdeling van 
de werkzame stoffen in de 
bodem.

Vitanica® RZ 5-0-5 (meststof, ontheffingsnummer EM035.Y)

Vitanica® RZ bevat, net als alle andere Vitanica® types, de nodige zeewier-
extracten. Maar daarnaast is in het product de bodemactieve Bacillus 
amyloliquefaciens  R6-CDX® opgenomen. Deze bacterie kent dezelfde 
activiteit als hoger beschreven bij Bacillus subtilis (zie Fertilis® gamma). 
De combinatie van zeewierextracten en bacteriën leidt tot een sterk 
vitaliserend en versterkend effect bij de grassen.

Dosis:  15 - 20 l per hectare en per toepassing.

Nitro Super Iron 15-0-0 + 8 % Fe (EG-meststof)

Een stikstof- en ijzerrijk (8 %) vloeibaar product waarmee eigenlijk kan  
‘geschilderd’ worden. Is een green, een tee of een voetbalveld net dat tikkeltje 
té geel, gebruik dan de Nitro Super Iron van COMPO EXPERT! 
U zult versteld staan van het resultaat. Al na enkele uren na de toepassing 
kleurt het gras diepgroen en deze kleur houdt aan gedurende enkele weken. 
Die effecten worden bekomen door de aanwezige ureumstikstof en het hoge 
aandeel wateroplosbare ijzer. Ook leent het product zich bijzonder goed om 
op regelmatige basis ingezet te worden op greens en tees teneinde ze op 
kleur te houden. Een absolute aanrader! Vanaf een dosis hoger dan 20 l/ha 
wordt liefst wel licht beregend.

Dosis:  15 - 30 l per hectare en per toepassing.
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COMPO EXPERT-MESTSTOFFEN MET EEN OF 
MEERDERE TRAGE N-COMPONENTEN (ISODUR® / 
CROTODUR®) VOOR SPORT- EN GOLFTERREINEN
COMPO EXPERT blijft sleutelen aan zijn producten en aan de optimalisatie ervan. En ditmaal was 
het de beurt aan de traag werkende meststoffen (SRF), gekend onder de naam van Floranid®. Zij 
kregen een upgrade van Floranid® naar Floranid®Twin. 

En wat mag het verschil dan wel zijn? Wel, daar waar het vroegere Floranid®-gamma als traag wer-
kende stikstofbron enkel Isodur bevatte, bevat het huidige Floranid®Twin twee langzaam werkende 
stikstofbronnen, nl. Isodur® en Crotodur®. Isodur® stelt haar stikstoffen onder invloed van een klas-
siek bodemproces vrij op een vrijwel temperatuur onafhankelijke manier en dat over een tijdsspan-
ne van ongeveer 3 maanden. Crotodur® daarentegen stelt haar stikstoffen vrij over een periode van 
ongeveer 4 maanden. Die omzetting gebeurt onder invloed van microbiële afbraakprocessen. En 
deze combinatie (vandaar de naam ‘Twin’) van de uitzonderlijk acterende stikstofvormen leidt tot 
een meerwaarde. Niet enkel is er een spreiding van de stikstofvrijstelling over een langere periode, 
maar ook de afbraaksystemen zijn totaal verschillend en daardoor complementair! 

Waar COMPO EXPERT niet aan sleutelde zijn de NPK-formules. Deze blijven volledig gelijk, al  
is er wel een upgrade van de oplosbaarheden van de aanwezige fosfaten en magnesium, maar  
ook de inhoud aan sporenelementen werd geoptimaliseerd. Een Floranid® Permanent 16-7-15 
wordt dus een Floranid®Twin Permanent 16-7-15. En hetzelfde geldt voor alle andere Floranid®Twin 
producten. Ook de kleuren blijven gelijk. Een Floranid®Twin Gazon, bijvoorbeeld, is nog altijd even 
groen als de vroegere Floranid® Gazon. Belangrijk is ook te weten dat het Floranid®Twin Eagle-
gamma eveneens heel fijnkorrelig is (0,5 - 1,4 mm!).

Floranid® N 31, 31-0-0, 28 % van de aanwezige N o.v.v. Isodur® (EG-meststof)

Wie een enkelvoudige, traag werkende stikstofbron zoekt, die heeft ze nu gevonden: 
Floranid® N 31! Het product bestaat immers bijna uitsluitend uit Isodur® (31 % N totaal, 
waarvan 28 % Isodur®). Dit maakt Floranid® N 31 bijzonder geschikt voor bodems met een 
hoge P- en K-inhoud, of voor toepassingen waarbij een rustige en langzame (4 maanden!) 
vrijstelling van stikstof gewenst is. Zelfs zeer late (late herfst, vroege winter) toepassingen zijn 
met dit product mogelijk op alle mogelijke grasbestanden van golf- en sportvelden. Omdat 
Isodur® niet wateroplosbaar is, blijft Floranid® N 31 vrij lang aanwezig na de toepassing. 
Ongetwijfeld een onderschat product dat echter mooie diensten kan bewijzen! 

Dosis:  1,5 - 4 kg per are en per toepassing.

Floranid®Twin Gazon + BS 20-5-8-2, bijna 50 % van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/Crotodur® (meststof, ontheffingsnummer EM035.X)

De formule en samenstelling van deze meststof is volledig identiek aan deze van 
Floranid®Twin Gazon, maar aan dit product is echter de hoog-actieve stam Bacillus subtilis 
E4-CDX® toegevoegd. Zie ook hoger bij de COMPO Fertilis®-meststoffen, met de voordelen 
van deze bacteriestam. 

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.
 

Floranid®Twin Gazon 20-5-8-2, bijna 50 % van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/Crotodur® (EG-meststof)

Floranid®Twin Gazon is een NPK-meststof met sporenelementen voor een 
vroege, voorjaarse toepassing, vooral geschikt voor uitgespoelde, vergeelde, 
of stikstof behoevende grasbestanden. Dank zij de groene kleur  van de kor-
rels valt een toediening nauwelijks op. Het product is geschikt voor kort en/of 
frequent gemaaide gazons, sportvelden, (voor)greens, tees, ...

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.

Floranid®Twin Permanent 16-7-15-2, bijna 40 % van de 
aanwezige N o.v.v. Isodur®/Crotodur® (EG-meststof)

De ideale NPK-meststof met sporenelementen voor een mooi en groen gazon 
tijdens de (vroege tot late) zomermaanden, vooral dankzij de gelijke N/K-ver-
houding. Het product is geschikt voor kort en/of frequent gemaaide gazons, 
sportvelden, tees, ...

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.

Floranid®Twin Club 10-5-20-4, 60 % van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/Crotodur® (EG-meststof)

Eén van de werk- en paradepaardjes van het Floranid®Twin-gamma! Het product leent zich 
bijzonder goed voor late toepassingen dank zij de lage N/K-verhouding en het feit dat een ruim 
deel van de aanwezige stikstof traag werkend is. Bovendien bevat het product relatief veel 
magnesium. Omdat het geen groeipieken veroorzaakt, leent Floranid®Twin Club zich bovendien 
bijzonder goed voor de bemesting van groenzones en bloemenpartijen rondom de velden, iets 
wat wel eens vergeten wordt.

Dosis:  3 - 5 kg per are en per toepassing.
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Floranid®Eco 10, 10-5-20, 60 % van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/ureumformaldehyde (EG-meststof)

Is Floranid®Eco 15 op zich al een uniek product, dan moeten we voor wat de N-samenstelling 
van Floranid®Eco 10 betreft, de superlatieven bovenhalen! Floranid®Eco 10 bevat immers 4  
verschillende stikstofvormen, waarvan 3 traag werkend zijn: Isodur®, Crotodur® en ureum-
formaldehyde. U vindt op de markt nergens een analoog product, het is gewoonweg uniek! 
De 3 fracties samen maken 60 % uit van het totale stikstofgehalte. De resterende 40 % is 
ammoniumstikstof. Dankzij het hoge aandeel aan langzaam vrijkomende stikstoffen en haar 
hoge aandeel kalium leent dit product zich uitstekend voor herfsttoepassingen of jaarrond zelfs 
op terreinen waar een rustige groei gewenst is. Bovendien bevat het ook nog eens relatief veel 
ijzer (0,5 % Fe).

Dosis:  3 - 6 kg per are en per toepassing.

Floranid®Twin Eagle, gamma waarin Isodur®/Crotodur® (EG-meststof)

Dit gamma bestaat uit 3 fijnkorrelige (0,5-1,5 mm) producten, 
nl. Floranid®Twin Eagle Start 18-24-5 (met ruim 1/3 van de aanwezige N als Isodur® /Crotodur®), 
Floranid®Twin Eagle NK 20-0-18-2 (met ruim 50 % van de aanwezige N als Isodur® /Crotodur®) en 
Floranid®Twin Eagle K 12-6-24 (met bijna 60 % van de N als Isodur® /Crotodur®). 
Dankzij deze 3 totaal verschillende N(P)K-inhouden is het mogelijk in te spelen op vrijwel alle 
denkbare bemestingsscenario’s. Het Floranid®Twin Eagle gamma is geschikt voor hoogwaardige 
gazons, greens, tees, sportvelden,...

Dosis Floranid®Twin Eagle Start:  2,5 kg per are.
Dosis Floranid®Twin Eagle NK:  2 - 4 kg per are en per toepassing.
Dosis Floranid®Twin Eagle K:  2 - 4 kg per are en per toepassing.
 

Floranid®Twin Eagle Master 19-5-10-2, bijna 50 % van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/Crotodur® (EG-meststof)

Eén van de weinige producten binnen het Floranid®Twin-gamma dat van naam ver-
anderde. Iedereen kent wel de vroegere naam Floranid® Master extra.  Floranid®Twin 
Eagle Master is een zeer fijnkorrelige (0,5 – 1,4 mm) NPK-meststof met sporenele-
menten voor een mooi en groen gazon tijdens de voorjaars- en zomermaanden. Het 
product is uitermate geschikt voor greens, tees, kort en/of frequent gemaaide gazons, 
sportvelden, ...

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.

Floranid®Eco 15, 15-5-8, 1/3 van de aanwezige N 
o.v.v. Isodur®/ureumformaldehyde (EG-meststof)

Een unieke meststof die 2 trage stikstofbronnen bevat, nl. Isodur® en ureumformal-
dehyde, beiden met een verschillend afbraaksysteem, waardoor deze twee stikstof-
bronnen elkaar wonderwel aanvullen. Isodur® stelt door normale verweringsproces-
sen in de bodem haar stikstoffen vrij, terwijl ureumformaldehyde door microbiële 
activiteiten wordt afgebroken. Bijzonder aan te bevelen op tees, sportvelden,...

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.

SEMI- OF GEDEELTELIJK GECOATE 
COMPO EXPERT-MESTSTOFFEN
Onze semi- of gedeeltelijk gecoate COMPO EXPERT-meststoffen bevatten een bepaald 
percentage harsgecoate korrels, naast een bepaald gedeelte niet-gecoate korrels. Uniek 
hierbij is dat de coatingslaag flexibel is. Vooral op fairways bieden deze meststoffen het 
voordeel dat maar een heel beperkt aantal bemestingen moet worden gegeven.

Basatop® Sport, 20-5-10-3 (EG-meststof)

40 % van de NPK-korrels van Basatop® Sport is onder gecoate vorm. 
Basatop® Sport leent zich uitstekend voor toepassingen op fairways en op 
sportterreinen algemeen. 
De werkingsduur van het gecoate gedeelte bedraagt een 3-tal maanden.

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.
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Basatop® Fair, 23-6-10-2 (EG-meststof)

30 % van de NPK-korrels en in totaal 54 % van de totale N-inhoud van Basatop® Fair is onder 
gecoate vorm. Basatop® Fair leent zich uitstekend voor toepassingen op fairways en op 
sportterreinen en dank zij het hoge aandeel gecoate N is de vrijgave ervan op langere termijn 
verzekerd, wat resulteert in een rustige groei met een langdurig stikstofaanbod. De werkings-
duur van het gecoate gedeelte bedraagt 3 maanden.

Dosis:  2 - 4 kg per are en per toepassing.

Basafilm® Twin Gazon 19-5-8, bijna 50 % van de aanwezige N o.v.v. Isodur®/Crotodur® 
(EG-meststof)

Hier hebben we opnieuw met een uniek product van COMPO EXPERT te maken. Het product 
verenigt namelijk 2 technologieën: de Isodur®/Crotodur®-technologie en de harscoating. In dit 
product is 40 % van de korrels (die allen ook Isodur®/Crotodur® bevatten) harsgecoat, met een 
werkingsduur van 5 - 6 maanden. En u begrijpt dat zoiets leidt tot een zeer mooi verdeelde 
vrijstelling van de aanwezige stikstoffen. Achtereenvolgens mag je rekenen op de snelwer-
kende nitraten en ammonium, de stikstoffen die langzaam vrijkomen uit de Isodur®/Crotodur®-
bevattende, niet-gecoate korrels en tenslotte de langzaam uit de omhulde korrels vrijkomende 
stikstoffen, o.a. afkomstig van de omhulde Isodur®/Crotodur®-fracties. Dat alles maakt dat het 
product een heel gelijkmatig afgiftepatroon aan stikstof kent gedurende zo’n 5 – 6 maanden, 
zonder groeipieken. Hiermee kan vrijwel een volledige groeiperiode overbrugd worden.

Dosis:  2 - 5 kg per are en per toepassing.

Productgamma voor golf- en sportvelden
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COMPO EXPERT-BODEMVERBETERAARS  EN 
WETTING AGENTS VOOR GOLF- EN SPORTVELDEN

Agrosil® LR 
(fosfaatrijke meststof met silicium, ontheffingsnummer EM099.B)

Agrosil® LR is een fosfaatmeststof (20 % wateroplosbare fosfaten) met silicium (36 % silicaten, 
waarvan 27 % wateroplosbaar) ter verbetering van de fysische bodemstructuur en ter ver-
hoging van de uitwisselingscapaciteit van voedingsstoffen en water in de bodem bij nog aan 
te leggen gazons, bestaande gazons, aanplantingen of na het prikken van het gras. Agrosil® 
LR verbetert de beworteling, versterkt de planten en stimuleert de groei. Agrosil® LR is een 
bodemverbeteraar met een dieptewerking en daarom uitermate geschikt voor de regeneratie 
en het onderhoud van gazons en golf- en sportvelden.

Dosis: 5 – 15 kg per are, afhankelijk van de toepassing

Karisol® (verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel, 
ontheffingsnummer EM031.E)

Karisol® is een organische bodemverbeteraar op basis van 60 % gemalen oliekoeken van 
de boternoot (resten van de noten van de boternootboom, geteeld in het Sahel-gebied, boter 
vooral bestemd voor de cosmetica), 20 % cacaodoppen en 20 % VLACO-gecontroleerde 
groencompost. Dit product is bijzonder droog (> 90 %), heeft een uitzonderlijk hoog organi-
sche stof gehalte (> 73 %) en de NPK-inhoud is uitermate laag (3-1-2). Dit alles leidt tot een 
aanzienlijke en langdurige verhoging van het humusgehalte van de bodem na inwerking van 
het product. Karisol® is vooral geschikt bij de aanleg en onderhoud van gazons; renovatie 
van golf- en sportvelden, bij de aanplant van bloemborders, struiken, hagen of bomen. 

Dosis: 8 - 20 kg per are bij aanleg
 4 - 10 kg/are bij onderhoud

Kick® Wetting Agent  (mengsel van oppervlaktespanningsverlagende middelen, 
ontheffingsnummer EM002.E)

Kick® is een mengsel van oppervlaktespanning verlagende middelen. Kick® is een hoog 
geconcentreerde wetting agent voor de preventieve én curatieve behandeling van droogte-
schade op grasvelden en om het hydrofiele (wateropneembare) karakter van de behandelde 
grasvelden te verhogen. Kick® laat toe schade door droogte te behandelen of zelfs te voor-
komen en werkt waterbesparend wegens de verbeterde indringing van het water in de bodem 
en wegens een beperking van de verliezen door afvloeiing of door evaporatie. 
Kick® verhoogt de absorptiecapaciteit van water op alle types van grasvelden.

Dosis:  20 – 50 ml/are en per toepassing 
 5 – 10 ml per are als antidauwmiddel

Naam product
Bij voorkeur vanaf 

vroege voorjaar
Bij voorkeur tijdens 
de zomermaanden

Bij voorkeur in het 
najaar

Fertilis Speed® x x

Fertilis Swing NK® x x

Ferro Top® x x

Easygreen mini 21 x x

Kali Gazon x x x

Vitanica®P3 x x

Vitanica® RZ x x

Vitanica® Si x x x

Nitro Super Iron x x x

Floranid® N 31 x x

Floranid®Twin  Gazon x x

Floranid®Twin  Gazon BS x x

Floranid®Twin Permanent x x x

Floranid®Twin Club x x

Floranid®Twin Eagle Master x x

Floranid®Twin Eagle Start x x

Floranid®Twin Eagle NK x x

Floranid®Twin Eagle K x x

Floranid® Eco 15 x x

Floranid® Eco 10 x x

Basatop® Fair x x

Basatop® Sport x x

Basafilm® Twin Gazon x x

Agrosil® LR x x x

Karisol® x x x

Kick® Wetting Agent x x x

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE MESTSTOFFEN 
OP VOETBALVELDEN ( + AANBEVOLEN TIJDSTIP):
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ONDERHOUD VAN HET “OMKADERENDE GROEN”

Zonder Kick® Met Kick®

Laat er geen misverstanden over bestaan: greenkeepers zijn ware experten in het onder-
houden van grasbestanden. Ga de uitdaging maar aan: gemillimeterde grassen, die aan 
behoorlijke tot zelfs zware belastingen worden onderworpen, jaarrond toch in topconditie 
houden! En die grasbestanden zijn effectief de ziel en de essentie van het sportgebeuren. 
Maar het onderhoud van de groene omkadering (bomen, struiken, vaste plantenborders, 
…) wordt helaas wél eens stiefmoederlijk behandeld. Iedereen kan het zich zo voorstel-
len: wegkwijnende bomen op de parkings of sierstruiken in plantbakken, groenblijvende 
hagen (Taxus, Buxus, Prunus, coniferen) die niet naar behoren groeien, met planten uit-
gewerkte clubnamen of logo’s die er vergeeld en troosteloos bijstaan, …

En toch hoeft zo dramatisch niet te worden. Want ook deze planten kunnen een bemes-
tingsbeurt soms zeer goed gebruiken en op een gift zeer dankbaar reageren!

Onze aanbevelingen:

Plantbakken

 Gevuld met substraat/potgrond:

 = Basacote® Plus 9 M voor complete seizoensbemesting, toepassen maart/april, 
  dosis: 3 – 4 g/l potgrond (indien mogelijk mengen door de potgrond)
 = Of: Basacote® Plus 6 M, toepassen april/mei voor complete seizoensbemesting, 
  dosis: 3 g/l potgrond (indien mogelijk mengen door de potgrond) 
 = Of: Floranid®Twin Permanent, 3 giften (maart -  juni – augustus), 
  dosis: 30 - 40g/m² (indien mogelijk gelijkmatig verdelen over de ganse oppervlakte)

 
 Gevuld met gewone teelaarde:

 = Basacote® Plus 9 M voor complete seizoensbemesting, toepassen maart/april, 
  dosis: 1 – 2 g/l potgrond (indien mogelijk mengen door de potgrond)
 = Of: Basacote® Plus 6 M, toepassen april/mei voor complete seizoensbemesting, 
  dosis: 1 g/l potgrond (indien mogelijk mengen door de potgrond) 
 = Of: Floranid®Twin Permanent, 3 giften (maart -  juni – augustus), 
  dosis: 30 g/m² (indien mogelijk gelijkmatig verdelen over de ganse oppervlakte)

Vitalisatie van bomen/Sierstruiken

 In groei achterblijvende bomen, bomen met een begrensde inwortelingscapaciteit, ...

 = Boor gaten rondom de bomen/struiken met een grondboor: 
  9 cm diameter en zo’n 45 cm diep
 =	Vul het ontstane gat voor de helft met Karisol® 
 = Verdeel 1 -1,5 kg Basacote® Plus/m³ geschatte wortelruimte over de geboorde 
  gaten. Opteer voor:
   - Basacote® Plus 9 M bij behandelingen februari/maart
   - Basacote® Plus 6 M bij behandelingen april/mei
 = Verdeel 0,5 l Vitanica® RZ over de geboorde gaten
 = Vul de gaten verder op met Karisol®

Verwacht geen spetterende resultaten in het eerste jaar van toepassing, zeker al niet bij 
oudere bomen. Vanaf het 2de jaar (eventueel kan de behandeling herhaald worden) kun-
nen de behandelde bomen op werkelijk verrassende wijze positief reageren op de gege-
ven bemestingen.

Bemesting van hagen/plantenborders:

 Bladverliezende hagen (beuk, haagbeuk, Spaanse aak, …)

 = Floranid®Twin Gazon, toepassing in het voorjaar, 
  dosis: 20 – 40 g/strekkende meter
 = Floranid®Twin Permanent, toepassing in de vroege zomer, 
  dosis: 20 – 40 g/strekkende meter

 Bladhoudende hagen (Ilex, Taxus, Buxus, coniferenhagen, …)

 = Floranid®Twin Gazon, toepassing in het voorjaar, 
  dosis: 20 – 40 g/strekkende meter
 = Floranid®Twin Gazon, toepassing in de vroege zomer, 
  dosis: 20 – 40 g/strekkende meter
 =	Floranid®Twin Gazon, toepassing in het voorjaar, 
  dosis: 20 – 40 g/strekkende meter
 = Floranid®Twin Club, toepassing in vroege najaar, 
  dosis: 30 – 50 g/strekkende meter
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DECLARATIES

Naam product

N totaal

N am
m

on.

N nitraat

N ureum

N Isodur ®

N Crotodur ®

N ureum
-

form
aldehyde

P
2 O

5

P
2 O

5  oplosbaar 
in w

ater

K
2 O oplosbaar 

in w
ater

M
gO

Fertilis Speed®(1) 18 13,0 5,0 / / / / 5,0 4,0 10,0 2,5

Fertilis Swing NK®(1) 14 10,3 3,7 / / / / 3,0 2,4 19,0 2,0

Ferro Top® 6 3,7 / 2,3 / / / / / 12,0 6,0

Easygreen mini 21 21 11,0 10,0 / / / / 5,0 4,0 10,0 3,0

Kali Gazon 0 / / / / / / / / 27,0 11,0

Vitanica®P3(5) 5 / / 4,9 / / / / / 10,0 /

Vitanica® RZ(1)(5) 5 / 1,5 3,5 / / / / / 5,0 /

Vitanica® Si(1)(5) 5 / / 5,0 / / / 3,0 3,0 7,0 /

Nitro Super Iron 15 / / 15,0 / / / / / / /

Floranid® N 31 31 / / 3,0 28,0 / / / / / /

Floranid®Twin  Gazon 20 8,0 2,5 / 5,7 3,8 / 5,0 4,5 8,0 2,0

Floranid®Twin  Gazon BS(1) 20 8,0 2,5 / 5,7 3,8 / 5,0 4,5 8,0 2,0

Floranid®Twin Permanent 16 7,9 2,1 / 3,6 2,4 / 7,0 6,3 15,0 2,0

Floranid®Twin Club 10 4,0 0,0 / 3,6 2,4 / 5,0 4,5 20,0 4,0

Floranid®Twin Eagle Master 19 8,0 2,5 / 5,1 3,4 / 5,0 4,5 10,0 2,0

Floranid®Twin Eagle Start 18 11,0 / / 4,2 2,8 / 24,0 21,5 5,0 /

Floranid®Twin Eagle NK 17 6,7 2,7 / 4,6 3,0 / / / 16,0 2,0

Floranid®Twin Eagle K 12 4,0 1,0 / 4,2 2,8 / 6,0 5,4 24,0 2,0

Floranid®Eco 15 15 7,6 2,4 / 1,5 / 3,5 5,0 4,5 8,0 5,0

Floranid®Eco 10 10 4,0 / / 1,2 1,2 3,6 5,0 4,5 20,0 5,0

Basacote® Plus 6M(7) 16 8,6 7,4 / / / / 8,0 5,6 12,0 2,0

Basacote® Plus 9M(7) 16 8,6 7,4 / / / / 8,0 5,6 12,0 2,0

Basatop® Fair(8) 23 7,7 2,8 12,5 / / / 6,0 4,5 10,0 2,0

Basatop® Sport(8) 20 10,5 9,5 / / / / 5,0 2,5 10,0 3,0

Basafilm®Twin Gazon 19 7,6 2,1 5,6 3,7 / 5,0 4,0 8,0 2,0

Agrosil® LR / / / / / / / 20,0 12,0 / /

Karisol® (3) 3 / / / / / / 1,0 / / /

M
gO oplosbaar 

in w
ater

SO
3

SO
3  oplosbaar 
in w

ater

SiO
2

Boor (B)

Koper (Cu)

IJzer (Fe)

M
angaan (M

n)

M
olybdeen 

(M
o)

Zink (Zn)

Korrel-grootte 
(m

m
)

Kleur

2,0 30,0 27,0 / 0,02 / 0,30 / / 0,020 0,5 - 1,4 Grijswit

1,6 35,0 32,0 / 0,02 / 0,06 / / 0,010 0,5 - 1,4 Grijswit

6,0 45,0 45,0 / / / 8,00 0,01 / / 0,7 - 1,8 Beige

2,2 15,0 12,5 / 0,02 0,30 / / 0,020 1,0 - 2,5 Blauw

11,0 42,5 42,5 / / / 0,00 / / / 0,1 - 0,6 Grijs

/ / / / 0,01 0,003 0,02 0,01 0,001 0,002 Vloeibaar (groenbruin)

/ / / / / / / / / / Vloeibaar (groenbruin)

/ / / 3,5(6) / / / / / / Vloeibaar (groenbruin)

/ 10,0 10,0 / / 0,002 8,0 0,0 / 0,001 Vloeibaar (bruin)

/ / / / / / / / / / 0,7 - 2,8 Wit

1,6 17,5 14,0 / 0,02 0,010 0,85 0,10 / 0,010 0,7 - 2,8 Groen

1,6 17,5 14,0 / 0,02 0,010 0,85 0,10 / 0,010 0,7 - 2,8 Groen

1,6 20,0 16,0 / 0,02 0,010 0,50 0,10 / 0,010 0,7 - 2,8 Roodbruin

3,2 22,0 18,0 / 0,02 0,010 1,00 0,10 / 0,010 0,7 - 2,8 Roodbruin

1,6 17,0 14,0 / 0,02 0,010 0,70 0,10 / 0,010 0,5 - 1,4 Grijswit

/ / / / 0,02 0,010 1,00 0,10 / 0,010 0,5 - 1,4 Beige

1,6 20,0 16,0 / 0,02 0,010 0,50 0,10 / 0,010 0,5 - 1,4 Beige

1,6 20,0 16,0 / 0,02 0,010 0,50 0,10 / 0,010 0,5 - 1,4 Beige

2,4 17,0 14,0 / / / 0,30 / / / 0,7 - 2,8 Grijswit

3,2 22,0 18,0 / / / 0,50 / / / 0,7 - 2,8 Grijswit

1,4 12,0 10,0 / 0,02 0,050 0,40 0,06 0,015 0,020 2,5 - 3,5 Groen

1,4 12,0 10,0 / 0,02 0,050 0,40 0,06 0,015 0,020 2,5 - 3,5 Groen

1,0 20,0 17,5 / 0,01 / 0,20 / / 0,010 1,0 - 2,8 Bruin/blauw

2,4 12,5 10,0 / 0,02 / 0,30 / / 0,020 1,0 - 2,5 Bruin/blauw

1,5 17,0 13,0 0,02 0,010 0,80 0,10 0,010 0,7 - 2,8 Groen

/ / / 16(2) / / / / / / 0,5 - 2,0 Beige

/ / / / / / / / / / 1 - 3,5(4) Bruin

(1) Bevat bacteriën: Bacillus sp

(2) 36 % SiO2, waarvan 27 % SiO2 reversibel oplosbaar

(3) Karisol®: 90 % DS, 73 % OS, 3 % organische N, 2 % K2O totaal

(4) Karisol®: is geen korrel, maar een kruimel

(5) Bevat zeewierextracten (Ecklonia maxima)

(6) 10 % SiO2

(7) Volledig gecoate meststof

(8) Gedeeltelijk gecoate meststof
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COMPO EXPERT Benelux nv 
Filliersdreef 14 • 9800 Deinze - België  
Tel +32 9 381 83 83  Fax +32 9 386 77 13 
Email expert@compo-expert.com

Voor meer informatie over de vermelde producten en hun toepassingen kunt u terecht bij:

• www.compo-expert.be/nl 
Op deze website kunt u van alle vermelde producten een uitgebreide technische fiche raadplegen, 
met bijkomende info en aanbevolen dosissen en u vindt er tevens de MSDS-fiches van elk vermeld 
product.

• De grasexperten van COMPO EXPERT Benelux nv:
Harry van het Hof:  +31 (0) 6/836.047.65   harry.vanhethof@compo-expert.com 
Paul Mertens:   +32 (0) 497/58.89.02   paul.mertens@compo-expert.com 

• Uw verdeler:
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