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duurzaam bemesten met VOSCA MESTSTOFFEN
Je voedt je (gras)plant het meest duurzaam en effectief wanneer je 
op het juiste moment de juiste meststof strooit. Op die manier zorg je 
voor een gezonde en weerbare plant. Het is van belang om te kiezen 
voor milieuvriendelijke meststoffen die minder uitspoelingsgevoelig 
zijn en zorgen voor een gezonde groei. Om jou hierbij te helpen,  
hebben onze specialisten een volledig assortiment langzaam- 
werkende, milieuvriendelijke VOSCA meststoffen ontwikkeld. Nieuw is 
de organische meststoffenlijn VOSCA Organics. De zogenoemde  
specialties maken het productenpakket compleet met onder andere 
een plantversterker en een mosbestrijder.

De VOSCA meststoffen zijn volledig afgestemd op de verschillende 
groeifases van jouw (gras)plant. De juiste producten voor jou als 
greenkeeper, fieldmanager, hovenier of kweker. Ideaal voor toepassing 
op golfbanen en sportvelden, maar ook in voetbalstadions, op gazons, 
in plantvakken en op kwekerijen. 

Het gebruik van verschillende, milieuvriendelijk (gecoate) stikstof-
bronnen die veilig zijn voor de bodem en het bodemleven zorgen 
ervoor dat voeding gedurende een langere periode opneembaar blijft 
en niet uitspoelt. De toegevoegde humine- en fulvinezuren zorgen voor 
een verbetering van de opneembaarheid van alle nutriënten. Extra 
calcium zorgt voor sterke (gras)planten en een verbetering van de 
bodemstructuur.

De voordelen van onze duurzame VOSCA 
meststoffen: 
• Gebruik én hergebruik van milieuvriendelijke, 

natuurlijke grondstoffen zorgt voor een duurzame 
voeding;

• Alle meststoffen worden in Nederland  
geproduceerd;

• Producten zijn in eigen huis ontwikkeld door onze 
specialisten en dus geheel afgestemd op jouw  
praktijksituatie;

• Het VOSCA label garandeert de kwaliteit van de 
producten.
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Contact
Heb je vragen, wil je advies of bepaalde producten  
bestellen? Onze specialisten staan voor je klaar.

www.voscapelle.nl

Salesmanager 
openbaar groen, 
sportvelden & 
golfbanen
06-22698609

Adviseur open-
baar groen, 
sportvelden & 
golfbanen
06-44966661

Adviseur open-
baar groen, 
sportvelden & 
golfbanen
06-19173944

Adviseur open-
baar groen, 
sportvelden & 
golfbanen 
06-22028035

Adviseur
hoveniers & 
tuincentra
06-16349196

Backoffice 
medewerkster 
openbaar groen
06-38398409

Onze specialisten



Sterk en gezond de winter in. Een volledige voeding met het 
accent op kalium, wat de plant ‘afhardt’. Bevat een gecoate 
ureum en een natuurlijke kaliumbron. 

Productvoordelen:
• De kalium uit de natuurlijke bron zorgt voor sterke cel-

wanden, dus minder kans op schimmel- 
aantasting.

• Stevig gras, dus minder speelschade.
• Gelijkmatig vrijkomen van voeding door  

de gecoate ureum, dus geen uitspoeling.
• Magnesium zorgt voor behoud van  

een groene kleur.

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

Dé renovatie meststof voor snel herstel. Bevat naast stikstof 
ook een flink aandeel fosfaat voor optimale vorming van 
jonge en sterke wortels. 

Productvoordelen:
• De ureumstikstof is zacht voor het gras en bodemleven. 
• Stimuleert en bevordert de wortelgroei.
• Snelle vorming van de grasmat, dus  

betere vestiging van de jonge grasplant  
en minder onkruiddruk.

Werkingsduur: 
4-6 weken. 

Voor de groeifase van de (gras)plant. Stikstof opgebouwd uit 
milieuvriendelijke gecoate ureum en ammonium. Met Humi-
grow breng je de energiereserves snel op peil en verhoog je 
het herstelvermogen van de plant.

Productvoordelen:
• Voorzien van milieuvriendelijke coating, dus  

minder uitspoeling en geen groeipieken.
• Uitstekende start in het koude voorjaar  

of zomer.
• Bevat voldoende magnesium voor een  

groene kleur.
• Verbetert de structuur en de C.E.C.

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

De milieuvriendelijke, gecoate meststof met een werkings-
duur van 5 maanden. Ideaal voor sportvelden, fairways, 
extensief beheerde terreinen, daktuinen en kwekerijen.  

Productvoordelen:
• Reduceert de productie van biomassa en onderdrukt de 

ontwikkeling van straatgras.
• Sterke planten en diepgroene kleur  

door een hoog aandeel kalium en ijzer.

Werkingsduur: 
4-5 maanden. 

voscA

www.voscapelle.nl

Een complete lijn milieuvriendelijke, gecoate meststoffen. Stikstof op basis van gecoate ureum en ammonium, bevat géén nitraat. 
In een makkelijk strooibare, mooie ronde korrel van 3-4 mm.

VOSCA Humigrow 
18-4-5+4MgO+2CaO+28SO3

VOSCA Humistrong
14-0-18+3MgO

VOSCA VosCote Universeel 
17-8-16+5MgO+0,5Fe

VOSCA Humistabiel 
20-12-0+5MgO



Snelwerkende, goed oplosbare korrelkalk. Verhoogt de pH én 
de structuur van de toplaag. Bevat slechts 1% MgO zodat de 
bodem niet verslempt raakt.
 
Productvoordelen:
• Uniforme ronde korrel die zeer snel oplost.
• Bevat klein deel magnesium voor een groene kleur, maar 

zorgt niet voor verslemping.
• Verhoogt pH, verbetert de structuur  

en de C.E.C.

Neutraliserende Waarde (NW): 52. 

www.voscapelle.nl

Aanbevolen toepassingsperiode

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Humigrow, Humistabiel en Humistrong 

VosCote Universeel

Groenkalk

Producteigenschappen VOSCA meststoffen
Korrelgrootte:  3-4 mm
Korrelvorm:  ronde prill
Dosering:  200-350 kg per ha
Toepassingsgebieden: sportvelden, fairways, gazons, parken, kwekerijen en akkerbouw

VOSCA Groenkalk
52%CaO+1MgO



Hoog aandeel vers fosfaat voor optimale vorming van jonge 
wortels. De ideale voeding tijdens in- en doorzaai, aanleg 
gazons en bij aanplant.

Productvoordelen:
• Verhoogt de efficiëntie van de nutriëntenopname van 

met name fosfaat, stikstof en sporenelementen.
• Bevordert de wortelgroei, waardoor plant  

verstevigd wordt.
• Bevat humine- en fulvinezuren.

Organische stof gehalte: 38%.
C/N-waarde: 1,9.

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

Unieke, high performance meststof met een wetting agent die 
vocht in de toplaag vasthoudt én verdeelt.

Productvoordelen:
• Korrels zullen na strooien snel oplossen.
• Zorgt voor buffering en verdeling van water tijdens droge 

perioden, dus minder stress.
• Minder stress en onkruid krijgt minder kans.
• Verhoogt CEC (klei-humuscomplex).

Organische stof gehalte: 35%.
C/N-waarde: 1,3.

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

De allround meststof voor sportgras, gazons, plantvakken en 
kwekerijen.

Productvoordelen:
• Jaarrond in te zetten tijdens de groeifase van de plant.
• Rustige groei met een mooie groene kleur door hoog 

aandeel magnesium.

Organische stof gehalte: 36%.
C/N-waarde: 1,8.

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

Voor de groeifase van de (gras)plant. Zorgt voor een 
langdurige, gebalanceerde groei.

Productvoordelen:
• De ideale voorjaars- en zomermeststof.
• Bevat magnesium en ijzer voor sterk en donkergroene 

planten.

Organische stof gehalte: 25%.
C/N-waarde: 0,8. 

Werkingsduur: 
2-3 maanden. 

voscA organic

www.voscapelle.nl

Een complete lijn organische meststoffen. Bodemleven wordt geactiveerd. Lage C/N waarden zorgen voor afbraak van stabiele 
organische stof. Stofvrije kruimel van 3-4 mm.

VOSCA Organic 16-4-8 
16-4-8+2MgO+0,5Fe+2SO3

VOSCA Organic 10-4-8 
10-4-8+3MgO

VOSCA Organic 10-20-0 
10-20-0+3CaO+Humifirst+28SO3

VOSCA Humiterra 15-10-0 W.A. 
15-10-0+2SO3+Humifirst+WA



Goed voorbereid de winter in. Een volledige voeding met het 
accent op kalium, wat het gras afhardt. Speciale grondstoffen 
zorgen voor indirecte werking op mos.

Productvoordelen:
• Sterke celwanden door hoog aandeel kalium en ijzer, dus 

minder kans op schimmelaantastingen.
• Stevige planten in de winter.
• Behoud van een groene kleur.
• Indirecte werking op mos.

Organische stof gehalte: 29%.
C/N-waarde: 1,8.

Werkingsduur:
2-3 maanden.

www.voscapelle.nl

Producteigenschappen VOSCA Organic meststoffen
Korrelgrootte:  2-4 mm
Korrelvorm:  gebroken kruimel 
Dosering:  200-400 kg per ha
Toepassingsgebieden:  sportvelden, fairways, tees, stadionvelden, gazons, parken, kwekerijen en akkerbouw

Aanbevolen toepassingsperiode

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Alle VOSCA Organic meststoffen

VOSCA Organic 9-3-16
9-3-16+2MgO+1Fe+2CaO+1SO3

Dosering Enkele 
werkgang

Dubbele 
werkgang

Strooibreedte

Cone Gate Cone Gate

25 g/m² 9 T ½ 8 N ½ 3,75 - 4,0 mtr

30 g/m² 9 8 3,75 - 4,0 mtr

35 g/m² 9 V ½ 8 R 3,75 - 4,0 mtr

40 g/m² 9 8 3,75 - 4,0 mtr

45 g/m² 9 Y 8 S 3,75 - 4,0 mtr

Strooierinstellingen voor Accupro en SR2000



Voor de groeifase van de (gras)plant. Zorgt voor een lang-
durige, gebalanceerde groei.

Productvoordelen:
• De ideale voorjaars- en zomermeststof.
• Bevat magnesium en ijzer voor sterk en donkergroene 

planten.

Organische stof gehalte: 25%.
C/N-waarde: 0,8. 

Werkingsduur: 
4-6 weken.

vosca organic mini

www.voscapelle.nl

Fijngekorrelde organische meststoffen voor toepassing op golfgreens, in voetbalstadions en hoogwaardige gazons en borders. 
Lage C/N waarden zorgen voor afbraak van stabiele organische stof. Stofvrije korrel van 1-2 mm.

VOSCA Organic Mini 16-4-8 
16-4-8 +2MgO +0,5Fe+2SO3

VOSCA Organic Mini 10-4-8
10-4-8+3MgO

VOSCA Organic Mini 9-3-16
9-3-16+2MgO+1Fe+2CaO+1SO3

De allround meststof voor sportgras, greens, stadions,  
gazons, plantvakken en kwekerijen.

Productvoordelen:
• Jaarrond in te zetten tijdens de groeifase van de plant.
• Rustige groei met een mooie groene kleur door hoog 

aandeel magnesium.

Organische stof gehalte: 36%.
C/N-waarde: 1,8.

Werkingsduur: 
4-6 weken.

Goed voorbereid de winter in. Een volledige voeding met het 
accent op kalium, wat het gras afhardt. Speciale grondstoffen 
zorgen voor indirecte werking op mos.

Productvoordelen:
• Sterke celwanden door hoog aandeel kalium en ijzer, dus 

minder kans op schimmelaantastingen.
• Stevige planten in de wintermaanden.
• Behoud van een groene kleur.
• Indirecte werking op mos.

Organische stof gehalte: 29%.
C/N-waarde: 1,8

Werkingsduur: 
4-6 weken.
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Producteigenschappen VOSCA Organic mini’s
Korrelgrootte:     1-2 mm
Korrelvorm:     gebroken minikruimel 
Dosering:     250-350 kg per ha
Toepassingsgebieden:    greens, voorgreens, fairways, tees, stadions, sportvelden, gazons, 
      parken

Aanbevolen toepassingsperiode

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Alle VOSCA Organic mini’s

Strooierinstellingen voor Accupro en SR2000

Dosering Enkele werkgang Dubbele werkgang Strooibreedte

Cone Gate Cone Gate

25 g/m² 9 P ½ 9 L ½ 3,25 - 3,75 mtr

30 g/m² 9 9 3,25 - 3,75 mtr

35 g/m² 9 Q ½ 9 N ½ 3,25 - 3,75 mtr

40 g/m² 9 9 3,25 - 3,75 mtr

45 g/m² 9 T 9 P 3,25 - 3,75 mtr



Korrelgrootte:  1 mm
Korrelvorm:  minikorrel
Dosering:  200-400 kg per ha
Toepassingsgebieden: greens, voorgreens, fairways, tees, 
   sportvelden, stadionvelden en gazons

Korrelvorm:  vloeibaar
Dosering:  20 liter per ha
Toepassingsgebieden: greens, voorgreens, fairways, tees, 
   sportvelden en stadionvelden

vosca specialties

www.voscapelle.nl

Ons assortiment VOSCA specialties bestaat uit een fijngekorrelde, strooibare ijzersulfaat, een vloeibare metstsof met ijzer en  
zwavel voor het beschermen van de (gras)plant en een snelwerkende minerale meststof.

VOSCA Liquid Stress Control
12-0-0+6Fe+11S

VOSCA Black & Green  
12% Fe + 5% MgO

Een fijn gekorrelde ijzersulfaat met magnesium.

Productvoordelen:
• Bevordert fijne grassoorten.
• pH verlaging in de bodem.
• Onderdrukken van schimmelziekten
• Beperkt de overlast van wormen.
• Donkergroene graskleur.
• Remming van mosvorming.
• Fijne uniforme korrel voor een optimale verdeling.

Werkingsduur: 
2-4 weken.

Vloeibare meststof op basis van ureumstikstof, ijzer en 
zwavel. Verhoogt afweer tegen stressfactoren en zorgt voor 
een donkergroene kleur.

Productvoordelen:
• Bevordert de groene kleur van het gras door stikstof en 

ijzer zonder stimulatie van lengtegroei van het gras.
• Geeft een stevige celstructuur, dus betere afweer tegen 

stressfactoren zoals schimmels en klimatologische  
omstandigheden.

• Kan het gehele jaar worden toegepast.

Werkingsduur: 
3-4 weken.



De bekende, snelwerkende meststof in de blauwe korrel.

Productvoordelen:
• Snelle werking voor stimulering van groei.
• Complete mengmeststof met stikstof, fosfaat en kali.
• Donkergroene graskleur.
• Fijne uniforme korrel voor een optimale verdeling.

Werkingsduur: 
4 weken.

Producteigenschappen
Korrelgrootte:  3-4 mm
Korrelvorm:  ronde prill
Dosering:  200-250 kg per ha
Toepassingsgebieden: fairways, tees, sportvelden, stadion- 
   velden en gazons

www.voscapelle.nl

VOSCA Bluegrow
12-12-17+2MgO

Aanbevolen toepassingsperiode
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

VOSCA Black & Green

VOSCA Liquid Stress Control

VOSCA Bluegrow



Ons assortiment
Wij leveren een breed pakket producten voor de tuin-
bouwsector, de groene sector en de particuliere markt. 
Ook kun je bij onze safety afdeling terecht voor 
werkkleding en -schoeisel, PBM en hygiëne artikelen. In 
deze folder vind je onze eigen VOSCA meststoffen. Maar, 
we verkopen dus nog veel meer.

Bestellen
Interesse in producten uit deze folder? Je kunt ze  
bestellen bij jouw adviseur, in onze winkel of eenvoudig 
en snel via onze webshop. 

Misschien zoek je een vergelijkbaar product wat niet in 
deze folder staat. Geef gerust aan waar je naar op zoek 
bent, we denken graag met je mee!

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Vos Capelle 
houdt zich het recht voor om producten te verbeteren en/of aan te  
passen zonder voorafgaand bericht. 

Vos Capelle
Hoofdstraat 35 | 5161 PD | Sprang-Capelle
www.voscapelle.nl | info@voscapelle.nl | 0416 - 311 326 

Verkrijgbaar bij:


