
 

  
VOSCActueel voorjaar 2021 
  

Als greenkeeper, fieldmanager of groundsman van een golfbaan, (gemeentelijk) sportbedrijf of 
betaald voetbalorganisatie ben je trots als jouw velden of greens er altijd strak en groen bij liggen. 
Zoals jouw gebruikers dat van jou verwachten, eist jij ook van jouw toeleveranciers uitstekende 
service en betrouwbare kwaliteit. Of het nu gaat om (gras)zaden, meststoffen, bodemverbeteraars & 
plantversterkers, wetting agents of (biologische)gewasbescherming, onze openbaar groen adviseurs 
leveren niet alleen een compleet productenpakket, maar begeleiden je ook met een deskundig 
advies.  
 
Sinds de oprichting in 1943 investeren wij in langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren 
en investeren in R&D, zoals Koppert Biological Systems, Barenbrug Holland, Olmix, ICL Specialty 
Fertilizers, Headland Amenity en AQUA-AID. Hierdoor kunnen wij kwaliteit van ons productenpakket 
garanderen en dankzij de goede relaties blijven onze adviseurs altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. 
 
Voor komend jaar presenteren wij graag de volgende nieuwe producten: 
 
 

 
• VOSCA Humiterra 15-10-0+Humifirst+Wetting Agent: is identiek aan onze bekende organische meststof 

Humiterra, maar bevat de langwerkende 3D wetting agent PBS150 van Aqua-Aid. Deze wetting agent heeft een 
werkingsduur tot wel vijf maanden. Vocht wordt hierdoor beter vastgehouden en verdeeld in de toplaag. 
Droogteproblemen worden hier dus mee voorkomen! 

• VOSCA Black & Green 12%Fe + 5%MgO: strooibare ijzersulfaat in superfijne korrel (1 mm). Bevat ook 5% 
magnesium. 

• VOSCA Groenkalk 52%NW + 1%MgO: Zeer goed oplosbare, fijngekorrelde kalkmeststof met 1% magnesium. 

 
 

 
 
 

• ICL Sportsmaster Base Mini 21-7-13+2,5MgO: bestaat uit mini-korrels (1-2,5 mm) voor een gelijkmatige verdeling 
van voeding. Bevat een unieke combinatie van direct beschikbare ammonium en nitraat stikstof in verhouding 
50/50. Door gebruik te maken van deze stikstofbronnen, is een snelle werking gewaarborgd, ook bij lage 
temperaturen. Prima alternatief voor Compo Easygreen Mini.  

• ICL Gronamic: hoogwaardige organisch-minerale meststoffen zowel voor sport als golf. Elke korrel combineert 
minerale en organische voedingsstoffen. Deze meststoffen hebben een lage C/N-verhouding en bevatten 
polyhalite. Het assortiment in de fijne 1-2 mm korrel bestaat uit de Gronamic Golf High N 16-3-6 en de Gronamic 
Golf High K 5-0-22. De 2-4 mm korrel is leverbaar als Gronamic Sport High N 16-3-6, Gronamic Sport High K 7-0-
20, Gronamic Sport Allround 10-4-5, Gronamic PreSeeder 8-12-8 en de Gronamic Vital 4-3-3. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TourTurf Enzyme Thatch Degrader: een natuurlijk product op basis van enzymen, wat viltafbraak stimuleert. 

• TourTurf Bio Activo Plus: een vloeibare 100% organische meststof en biostimulant. Bevat een hoge concentratue 
micronutriënten, maar ook calcium, magnesium en zwavel. De meststof bevat 3% stikstof, 0,5% fosfaat, 7,2% kali, 
10% zeewier, 5% aminozuren en 2% bacterieculturen uit vier verschillende ketens, waaronder Bacillus subtilis, 
Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens en Bacillus pumilus. Product is erg sterk geconcentreerd met 200 
miljoen bacteriën welke zorgen voor een goed microbieel milieu. Ideale tankmixpartner met de Enzyme Thatch 
Degrader. 

 
 
 
 
 
 

• Headland PPT114 (14,1% Mn + 3,5% Zn + 3,2% Cu + 5,8% Fe): een minerale meststof met de micronutriënten: 
mangaan, zink, koper, ijzer én de toevoeging van harpinen. Na het succes van Mantle, is PPT114 ontwikkeld om 
de efficiëntie van de fusarium- en dollarspot bestrijding te verhogen. Mede door het toevoegen van twee 
verschillende ijzerbronnen (sulfaat en citraat) krijgt en houdt het gras een mooie donkergroene kleur in de 
wintermaanden. PPT114 wordt als bladtoepassing ingezet vanwege het opnamemechanisme van het harpine-
eiwit en kan het hele jaar worden gebruikt voor de behandeling van (sport)velden met kort en hoger gras. Samen 
met Headland TeMag Elite sterk op dollarspot in de zomer en fusarium in het najaar. 

 
 

 
 

• Resilient Blue Sport: een nieuw grasmengsel dat de klappen van de natuur opvangt en na elke kwelling razend 
snel terugkomt met een stoot! Het mengsel met  de hoogste hitte- en droogtetolerantie. Bevat speciaal 
geselecteerde rassen met unieke herstellende eigenschappen, RPR én gecoat veldbeemd. 

• Resilient Blue Golf : bevat speciaal geselecteerde rassen met unieke herstellende eigenschappen, hardzwenkgras, 
roodzwenk met forse uitlopers, RPR én gecoat veldbeemd. 50% Resilient Blue (mét Yellow Jacket Water 
Manager). 
 
 

 
Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  
Bart van Kollenburg  06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland) 
Johan Aalderink      06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook:                06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk            06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West & Zuid- Nederland)                                       
Casper Hoegen            06-16349196  (Adviseur Hoveniers & Tuincentrum) 
Evelien Contant  06-38398409  (Backoffice Openbaar Groen) 
 


