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De producthandleiding voor aanleg en onderhoud  

van uw bomen, planten en gras.
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Een goed begin is het halve werk.
Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde groei en bloei van gazon en  

border. Dit begint uiteraard bij de aanleg van de tuin. Na de aanleg is het van belang 

dat deze bodem ook in optimale conditie blijft. Door gebruik te maken van de juiste 

voeding afgestemd op het seizoen houdt u bodem en beplanting in optimale conditie.

De VOSCA producten zijn speciaal ontwikkeld en geselecteerd door de specialisten 

van Vos Capelle. 

Vos Capelle is adviseur en totaalleverancier voor professionals in de groensector. Onze 

jarenlange ervaring, ons uitgebreide assortiment en ons pakket aan diensten zorgt 

ervoor dat u voor alles bij ons terecht kunt.
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InhoudVos Capelle 
KIEST VOOR 
KWALITEIT, 
U TOCH OOK?
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker 
voor tuinieren. Goede producten zorgen voor een 
gezonde basis. En wanneer bestrijding van ziek-
ten of plagen nodig is, zijn effectieve producten 
die écht werken van belang. De specialisten van 
Vos Capelle ontwikkelden speciaal voor u als 
groen professional, de beste producten onder het 
VOSCA-label. 

Uw voordelen op een rijtje:
• Snel zichtbaar resultaat
• Langdurige effecten
• Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
•  Sterke en strakke gazons en borders

Niet alleen de producten, óók de kennis voor een gezonde 
groei van uw bomen, planten en gras.

Meer informatie? 

Heeft u een specifieke vraag of wilt u liever persoonlijk advies? Neem dan 

contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag.

Telefoon:   0416 - 311 326 
E-mail:  openbaargroen@voscapelle.nl

Langskomen mag natuurlijk ook, de koffie staat klaar. 
Bezoekadres:  Hoofdstraat 35, 5161 PD  Sprang-Capelle
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Voor inzaai en aanleg van gazons, aanplant van bomen, borders en  
siertuinen is een goede wortelontwikkeling zeer belangrijk. De juiste  
producten kunnen dit proces bevorderen. 

VOSCA Vitaterra is een bodemverbeteraar die zorgt voor de activering  

van bodemleven, hierdoor kan de plant veel sneller voedingsstoffen opnemen.

Marathon Vitalphos is een meststof met een hoog fosfaatgehalte (20%)  

en daarnaast 4% stikstof, ideaal voor ontwikkeling van de wortel en groei van  
de grasplant. 

VOSCA Humiterra stimuleert het bodemleven en zorgt voor betere beschikbaarheid van fosfaat. 

Marathon Stor-it zorgt tenslotte voor buffering van vocht en voeding. 
“Dit product is geheel duurzaam, door hergebruik.”

Het fosfaat in Vitalphos is opgebouwd uit struvieten, een restproduct uit het afval (spoel)water van
de Nederlandse Aardappel Industrie. Dit product is geheel duurzaam door hergebruikt fosfaat 
van natuurlijke oorsprong!

TIP! Lavakorrels voor betere lucht- en waterhuishouding
Lava wordt gebruikt voor het bouwen van voetbalvelden maar is ook ideaal om te gebruiken bij aanleg van 
gazons. Het grote voordeel van Lava is de goede waterdoorlatendheid van de bodem. Daarnaast zorgt de 
vorm van de korrel voor een uitstekende haakweerstand en dus een hoge stabiliteit. Lava verbetert de lucht- 
en waterhuishouding: overtollig regenwater wordt veel sneller afgevoerd en de stabiliteit van de bodem wordt 
sterk verbeterd.Bemestingsadvies voor aanleg van bomen en siertuinen, zie pagina 6 >>

Ideale verhouding  gezonde bodem

Een goed bemestingsplan voorkomt verrassingen en tegenvallende resultaten.  Bovenstaand schema is geschikt 
voor bijna alle gazons. Heeft u een bijzondere locatie of specifiek probleem? Bel of mail onze groenspecialisten, 
zij geven u graag advies - 0416 - 311 326 of openbaargroen@voscapelle.nl. Er kan voor u ook op locatie een 
bodemmonster gestoken worden voor een advies op maat.

VOSCA Vitaterra

Marathon Stor-it

Marathon Vitalphos

VOSCA Humiterra

1m³ per 100m² (10% bodemverbetering) 

Stor-it inwerken 300 kilo per 100 m² in toplaag van 15 cm

3 kilo per 100 m²

3 kilo per 100 m²

Inzaaien met Bar Power RPR, Solide of Shadow graszaad. 
Na 4 weken bemesten met Marathon 16-4-8 voor een snelle groei.

BEMESTINGSSCHEMA - AANLEG GAZONS
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LAVA

Een bodemverbeteraar met een uitgekiende 
balans van compost, tuinturf en witveen. 
Met als extra toevoeging Biovin voor een 
verbeterde voedingsopname. Biovin 
stimuleert de ontwikkeling van Mycorrhiza, 
plantgezondheid en groei. Ideaal voor nieuwe aanplant 
van planten en bomen. 

VOSCA Vitaterra

Dosering 1m³ per 100 m²

Samenstelling Compost, tuinturf, witveen en Biovin

Een minerale bodemverbeteraar,  
gebaseerd op geactiveerde clinoptiloliet. 
Stor-it verhoogt de CEC van de bodem en 
absorbeert ca 50% van het eigen gewicht 
aan water. Voordelen: gelijkmatige waterverdeling in 
de wortelzone, uniforme en droge gazons, toename 
voedingsstofbeschikbaarheid.

Marathon Stor-it

Dosering 300 kilo per 100 m²  *  

Samenstelling 95% Clinoptiloliet  

Marathon Spring 16-4-8

Dosering 2-3,5 kilo/100 m² Werkingsduur 2-3 maanden

Langwerkende organominerale meststof 
voor de groeifase van het gras. Gebalan-
ceerde groei zonder groeipieken draagt bij 
aan een vitale, harde en dichte grasmat die stress 
beter doorstaat. Extra toevoeging van Magnesium en ijzer 
geven het gras een frisse kleur. De organische stof houdt 
voeding beschikbaar en stimuleert bacterieel bodemleven.

Samenstelling 16-4-8+2MgO+0.5Fe

Marathon Vitalphos

Een langwerkende organische meststof 
met veel fosfaat voor snelle wortel 
ontwikkeling, waardoor een snelle 
vestiging plaatsvindt van de grasplant. 
Dit geeft een sterke grasmat en minder speelschade.

Dosering 3 kilo/100 m² Werkingsduur 3 maanden

Samenstelling 4-20-0+11MgO

Bij nieuwe gazons heeft de bodem vaak 
een zeer beperkt bodemleven. De  
organische stof in Humiterra draagt bij 
aan een stimulering van het bodemleven 
terwijl humus- en fulvozuren de  
ammoniumstikstof bufferen en zorgen 
voor een betere beschikbaarheid van het 
fosfaat. Deze meststof is zeer geschikt bij nieuwe  
inzaai of renovaties door de toevoeging van Humifrst.

VOSCA Humiterra 15-10-0

Dosering 3 kilo/100 m² Werkingsduur 6-8 weken

Samenstelling 15-10-0+Humifrst

Productadvies op maat?
Bel gewoon even
0416 - 311 326
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VOSCA Vitaterra

Marathon Stor-it

Marathon Vitalphos

VOSCA Humiterra

1 deel VOSCA Vitaterra op 3 delen grond

1 zak Stor-it op 0,3 m³ grond

3 kilo per 100 m²

3 kilo per 100 m²

Na 4 weken nogmaals bemesten met VOSCA Humiterra.

BEMESTINGSSCHEMA - AANPLANT BOMEN

VOSCA Vitaterra

Marathon Stor-it

Marathon Vitalphos

1 deel VOSCA Vitaterra op 3 delen grond

1 zak Stor-it op 0,3 m³ grond 

3 kilo per 100 m²

Na 4 weken nogmaals bemesten met VOSCA Humiterra.

BEMESTINGSSCHEMA - AANLEG SIERTUIN

Franse boomschors is een 1e kwaliteit 
schors met een harde structuur die 
enkele jaren meegaat. 

Franse Boomschors is geschikt voor de volgende  
doeleinden: aanleggen wandelpaden, decoratie-
materiaal en afdekmateriaal tegen onkruid. 

Franse Boomschors

Een bodemverbeteraar met een uitgekiende 
balans van compost, tuinturf en witveen. 
Met als extra toevoeging Biovin voor een 
verbeterde voedingsopname. Biovin 
stimuleert de ontwikkeling van Mycorrhiza, 
plantgezondheid en groei. 

VOSCA Vitaterra is ideaal voor aanplant van nieuwe 
planten en bomen.

VOSCA Vitaterra

Een gezonde bodem is de basis
Uw planten verdienen de allerbeste grond. Grond die speciaal is samengesteld voor specifieke plantsoorten.  
Onveranderlijk met zorg vervaardigd en van de allerhoogste kwaliteit. De grond is de groeibodem van een plant.  
Het is de voedingsbron voor een organisme of gewoon ter ondersteuning. Belangrijk is dat het altijd afgestemd is op  
het product, zodat het kan zorgen voor een optimale groei. 

VOSCA Potgrond

VOSCA Super Potgrond is samengesteld uit 
hoogwaardige grondstoffen zoals tuinturf 
en veenmosveen. Er is extra langwerkende 
meststof toegevoegd, wat zorgt voor 
voldoende voeding voor één seizoen.

Super potgrond is geschikt voor perkplanten, 
bloembakken en plantschalen.

VOSCA Super Potgrond

Compost is een organisch bodemver-
beterend middel op basis van veenpro-
ducten en verrijkt met natuurlijke 
meststoffen en kalk. 

Compost is uitermate geschikt voor het verrijken van 
het gazon, de border en de moestuin. 

Compost

Turfstrooisel wordt ook wel witveen of 
veenmosveen genoemd. Het is een ‘jong’ 
veenproduct uit de bovenste veenlagen 
met een groot wateropneembaar vermogen. 

Turfstrooisel is door de lage pH-waarde zeer geschikt 
voor zuurminnende gewassen. Het is tevens geschikt 
als structuurverbeteraar en voor het afdekken van 
bloembollen en vorstgevoelige gewassen.

Turfstrooisel

Voor elk gewas de beste voedingsbodem.

Potgrond VOSCA is samengesteld uit 
hoogwaardige grondstoffen zoals tuinturf en 
veenmosveen. Er is een standaard-bemest-
ing toegevoegd, genoeg voor de eerste 4 tot 
6 weken. 

VOSCA Potgrond is geschikt voor kamer-, terras-, 
perk-, balkon- en vaste planten.

Tuinaarde is een bodemverbeteraar op  
basis van veenproducten met toevoe- 
ging van natuurlijke meststoffen en kalk. 

Tuinaarde kan worden gebruikt voor 
het ophogen en egaliseren van de tuin en border, 
daarnaast voor het bijvullen van plantgaten van 
bomen en heesters.

Bemeste Tuinaarde

Tuinturf is afkomstig uit de diepste 
veenlagen en heeft een pH van 
ca. 3,5 - 4. 

Tuinturf is zeer geschikt voor zuur- 
minnende planten zoals heide en  
rhododendron. Het is tevens geschikt als 
structuurverbeteraar.

Tuinturf
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Onderhoud
Een goed begin is het halve werk, goed onderhoud de andere helft. Ook hier geldt dat een goed plan en de juiste  
producten een groot verschil maken. Voor het onderhoud van gazons en borders adviseren wij het volgende: 

Samenstelling 7-6-14+2.5MgO

Een meststof voor alle sier- en struikgewassen. 
Met een evenwichtige verdeling van fosfaat en magne-
sium worden planten sterk en vitaal en zullen overvloedig 
bloemen produceren in een gezonde, groene, met blad 
omringde omgeving. Het accent ligt meer op de com-
pacte groei.  Het gepatenteerde Marathon complex zorgt 
er voor dat kalium en stikstof niet weggespoeld worden. 

Marathon Horti K 7-6-14

Dosering 3,5 kilo/100 m² Werkingsduur 2-3 maanden

Langwerkende organominerale meststof 
voor de groeifase van het gras. Gebalanceerde 
groei zonder groeipieken draagt bij aan een vitale, harde 
en dichte grasmat die stress beter doorstaat. Extra  
toevoeging van Magnesium en IJzer geven het gras een 
frisse kleur. De organische stof houdt voeding beschikbaar 
en stimuleert bacterieel bodemleven.

Marathon Spring 16-4-8

Samenstelling 16-4-8+2MgO+0.5Fe

Dosering 3,5 kilo/100 m² Werkingsduur 2-3 maanden

Fosfaatloze langwerkende NK meststof om 
gras af te harden en te beschermen tegen 
zware klimatologische omstandigheden. Geeft nauwelijks 
groei. Stikstof en Kali zijn gecomplexeerd om uitspoeling 
te beperken. Magnesium en IJzer geven een diep groene 
kleur. De organische stof houdt voeding beschikbaar en 
stimuleert bacteriën te concurreren met schimmels.

Marathon Autumn 7-0-21

Samenstelling 7-0-21+2MgO+0.5Fe

Dosering 3,5 kilo/100 m² Werkingsduur 2-3 maanden

Groenkalk is een gekorrelde meststof die de 
pH-waarde van de bodem optimaliseert en 
de bodemstructuur verbetert. De kalk kan het hele jaar 
door gebruikt worden in gazons, maar ook in de sier- en 
moestuin en in bloemenborders. De kalk lost goed op en 
heeft een geleidelijke werking. Dankzij het magnesium kri-
jgt het gazon een diepgroene kleur.

Groenkalk

Dosering 10 kilo/100 m² 

Organische meststof met een lange werkings-
duur (3 maanden) en een indirecte werking 
tegen mos. Hoog kaligehalte voor verhoging 
van weerstand van het gazon tegen droogte, vorst en 
betreding. Geeft geen vlekken op tegels en kleding.

 VOSCA Robuust

Samenstelling 8-5-20+3MgO

Dosering 5 kilo/100 m² Werkingsduur 3 maanden

Voor compacte goede groei van struiken en tuinplanten is bemesten belangrijk. Marathon Horti K is een complete 
voeding, speciaal geformuleerd om bloei te activeren en lengtegroei tegen te gaan. De kali in de formule zorgt voor 
extra stevigheid van de stengels en stammen. Daarnaast stimuleert het aanmaak van bloemknoppen met een  
uitbundige bloei als resultaat. 

Maart

Mei

Juli

September

Winter

VOSCA Robuust
Doorzaai met Bar Power RPR, 
Solide of Shadow

Marathon Spring 16-4-8

Marathon Spring 16-4-8

Marathon Autumn 7-0-21

Groenkalk

ONDERHOUDSSCHEMA - GAZON
5 kilo / 100 m² 
2.5 kilo / 100 m²

3.5 kilo / 100 m²

3.5 kilo / 100 m²

3.5 kilo / 100 m²

10 kilo / 100 m²

Voorjaar

Zomer

Marathon Horti K

VOSCA VosCote 17-8-16

ONDERHOUDSSCHEMA - SIERTUIN
3 kilo / 100 m²

3 kilo / 100 m²

Als de temperatuur hoog genoeg is kan er in het voorjaar gestart worden met VOSCA Robuust. Deze meststof heeft een 
hoog kali gehalte en een indirecte werking tegen mos. Daarnaast zorgt de stikstof en fosfaat voor de eerste groei van 
het gras en wortels. Voor bevordering van een gezonde groei van het gras, in mei (en 2 tot 3 maanden later nog eens) 
bemesten met Marathon Spring 16-4-8. Om het gras goed beschermd het najaar en de winter in te laten gaan  
adviseren wij in september het gras af te harden met Marathon Autumn 7-0-21. 

VosCote is een gecoate meststof met een 
werkingsduur van maar liefst 4 tot 5 
maanden. Deze harsgecoate meststof komt geleidelijk 
vrij op basis van temperatuur,  niet op basis van vocht. 
Hierdoor krijgt de plant voeding als deze erom vraagt, wat 
een rustige groei van planten en gras garandeert. Het hoge 
aandeel magnesium bevordert het bladgroen. Door de 
coating is er geen gevaar op verbranding.

VOSCA VosCote

Samenstelling 17-8-16 +5MgO

Dosering 3 kilo/100 m² Werkingsduur 4-5 maanden

53% Neutraliserende waarde
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Graszaad

Mos in het gazon
Mos ontstaat vaak op zwakke en schaduwrijke plekken in het 
gazon. Dit komt omdat mos van schaduw houdt en al bij lagere 
temperaturen groeit dan gras. 
 
De oplossing:  verticuteren, doorzaaien, bemesten, regel-
matig maaien en bekalken. 

1. Strooi IJzersulfaat, Marathon IJzerzout of spuit Marathon  
Melstar S, het mos zal nu afsterven. U kunt ook VOSCA Robuust 
strooien.

2. Door te verticuteren worden de 
graswortels in de bovenste laag 
doorgesneden zo kan er meer 
lucht toetreden en kan het regen-
water makkelijker weg.  

3. De kale plekken in het voorjaar 
doorzaaien met graszaad. Het 
gazon bemesten met een lang-
werkende organominerale mest-
stof zoals Marathon Spring 16-4-8.

4. Het gazon regelmatig, maar niet te kort maaien. Met name 
de laatste maaibeurt voor de winter mag niet te kort, omdat  
het gazon dan mogelijk met kale plekken de winter ingaat. 

5. In het najaar of vroege voorjaar bekalken om de structuur en/
of de pH waarde van de grond te verbeteren.

 
Mollen in het gazon
De beste remedie tegen mollen is preventieve maatregelen  
treffen, dus zorgen dat de mol niet in uw gazon terecht kan 
komen. 

  

Golfbaan behandeld met AQUA AID OARS HS

Bestrijd droogtestress in gazons
Organische humuszuren zorgen voor waterafstotendheid van de zandkorrels. Dit probleem is te verhelpen
met de OARS producten, zij lossen humuszuren op (bijvoorbeeld restanten van meststoffen) en spoelen 
deze uit naar diepere grondlagen. De Wetting agent OARS HS zorgt voor een verbetering van de 
vochthuishouding van waterafstotende gebieden en lost direct het probleem op!

Voordelen:
• Verbetert indringing van water en houdt vocht goed vast
• Vermindert waterafstotendheid van de bodem
• Vermindert droogtestress

AQUA AID OARS HS

Problemen oplossen
Sinds november 2017 is het gebruik van chemische middelen niet meer toegestaan.  Dit is een goede zaak voor het mileu, 
maar vraagt van groenspecialisten een andere aanpak bij het bestrijden van onkruid, ziekten en plagen. We moeten terug 
naar de basis: een gezonde voedingsbodem. Voorkomen is immers beter dan genezen! 

De gezonde groei van gras is afhankelijk van vijf parameters: water, lucht, licht, temperatuur en voeding. Omdat we in  
principe slechts invloed hebben op twee van deze parameters (water en voeding), is het belangrijk hier extra aandacht aan te 
schenken. 

De oplossing: graaf  een fijnmazig gaas verticaal in langs 
het perceel.  Let op! Een mol kan goed graven en klimmen  dus 
minimaal 75 cm ingraven en 15 cm boven het maaiveld 
laten uitsteken. 

Lukt dit niet dan is mollengaas horizontaal aanbrengen onder het 
gazon ook nog een optie. Zit er toch een mol in uw gazon dan zijn 
klemmen de enige echt effectieve oplossing.

Emelten en engerlingen 
In gazons  zijn het vooral de larven van de langpootmug, meikever, 
junikever, julikever, rozenkever en soms mestkever die voor schade 
aan de grasmat zorgen. De larve vreet aan de graswortels. Hier-
door ontstaat directe groeischade. Het grootste probleem wordt 
echter veroorzaakt doordat vogels de larven met grof geweld uit 
de bodem trekken.

Een gazon aangestast door emelten is te herkennen aan een onregelmatig 

patroon van kale plekken.

De oplossing: chemische bestrijding is niet meer toe-
gestaan tegen emelten en engerlingen dus biologische  
bestrijding met insectparasitaire aaltjes (Terranem) tegen  
larven van de rozenkever of Capsanem tegen emelten is het 
alternatief.

SHADOW

Shadow zorgt voor een dichte grasmat en 
voorkomt mos. Het is zeer geschikt voor 
schaduwrijke oppervlakten en heeft een 
goede betredingstolerantie. Shadow kan 
ook prima in de zon groeien.

Dosering 2-2.5 kilo/100 m2

SOLIDE

Solide is een fjnbladig gazonmengsel 
en heeft hierdoor een hoge sierwaarde. 
Herstelt snel na schade aan de zode, 
hierdoor is het ideaal voor gebruik als 
speelgazon. Het vereist minder bemesting en heeft 
een hoge tolerantie tegen ziektes. Kort maaien is 
mogelijk waardoor minder maaien is vereist.

Dosering 2-2.5 kilo/100 m2

Bar Power RPR is een gazonmengsel met zelf 
herstellend Engels raaigras dat uitlopers 
vormt. Met Bar Power RPR wordt voor het 
eerst sterkte en snelheid in één soort 
gebonden. Door de uitlopers is RPR vele malen 
sterker dan andere soorten Engels raaigras, terwijl het wel 
dezelfde snelheid behoudt.   
 
Het resultaat: een zelfherstellend Engels raaigras dat zeer 
goed bestand is tegen betreding met een hoge optische 
kwaliteit. Lang wachten op de eerste betreding van uw 
gazon is verleden tijd. Doordat de grasmat zo goed sluit, 

BAR POWER RPR   NIEUW! 

Dosering 3 kilo / 100 m2

kan het al snel intensief betreden worden. Het succes 
van RPR is reeds bewezen op diverse sportvelden en 
golfbanen.

Eigenschappen BAR POWER RPR 

• Snel en sterk
• Zelfherstellend
• Breed inzetbaar

• Hoge ziekteresistentie
• Minder onkruid
• Voor inzaai en doorzaai

Gras aangetast door mos



Vos Capelle, de partner voor professionals in de groensector.

Deze productgids is een uitgave van Vos Capelle.

Vos Capelle is specialist op het gebied van openbaar groen en tuinbouw. Totaalleverancier in  
materialen voor een gezonde groei van bomen, planten en gras. Wij leveren onder andere aan  
hoveniers, gemeenten, betaald voetbalorganisaties, golfbanen, kwekerijen, tuinbouw, tuincentra en de 
particuliere markt.

Vos Capelle

Hoofdstraat 35
5161 PD  Sprang-Capelle

T 0416 - 31 13 26
E info@voscapelle.nl

www.voscapelle.nl

Vos Capelle, natuurlijk goed

Direct online 
bestellen?
Bestel in onze webshop! 

www.voscapelle.nl


