
Gras.
Aanleg en onderhoud.  

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met onze teeltadviseurs via 
onderstaande gegevens. Bovendien staat op onze website www.phc.eu veel informatie 
over diverse teelten.

PHC-grasprogramma’s.

Onderhoud golfbanen.
Biologische 
bodem-
verbetering

Methode Dosering Frequentie Opmerking

Biovin Strooien 800 - 1000 
kg/ha

Voorjaar
+ najaar

Green 
toepassing

TerraPulse Strooien 500 kg/ha Voorjaar
+ najaar

Fairway
toepassing

Fulvic 25 Spuiten 10 l/ha 5x per jaar

MooR Spuiten 10 l/ha 5x per jaar

Yuccah Spuiten 10 l/ha Zomer-
maanden

Bij verdichte
bodem

Voeding Methode Dosering Frequentie Opmerking

OPF
vloeibaar 
7-2-3

Spuiten 100 l/ha 3 wekelijks

Flexx Spuiten 4 - 8 kg/ha 3 wekelijks Tegen algen 
en mos-
vorming

Natural 
Green

Spuiten 1 kg/ha 3 wekelijks

PreTect Spuiten 0,5 kg/ha 3 wekelijks Bij voorkeur 
met Natural 
Green

Colonize Ag Spuiten 1 kg/ha Voorjaar
+ bij bodem-
problemen

Bij ziekte 
druk / 
verzwakte 
grasmat

Voorbereiding bodem algemeen

Grondbewerking Per Ha

TerraPulse 600 kg

OPF Granulaat 500 kg

Aanleg gazon & sportvelden.

Biologische 
bodem-
verbetering

Methode Dosering Frequentie Opmerking

TerraPulse Strooien 500 kg/ha Voorjaar
+ najaar

Yuccah Spuiten 10 l/ha Tijdens 
zomer-
maanden

Bij verdichte 
bodem

OPF 
Granulaat

Strooien 350 kg/ha Voorjaar
+ augustus

OPF 
Vloeibaar 
7-2-3

Spuiten 100 l/ha Maandelijks Gedurende 
groei-
seizoen

Flexx Spuiten 4 - 8 kg/ha Maandelijks Naar 
behoefte

Natural 
Green

Spuiten 1 kg/ha Maandelijks Gedurende 
groei-
seizoen

Onderhoud sportvelden.

Inzaai/graszoden 
gazon

per 100 m2 Opmerking

Biovin 10 kg Biovin met Turfsaver 
mengen en gelijkmatig 
over de grond verdelen 
en lichtjes inharken

Turf Saver 5 kg Vervolgens gras 
zaaien / zoden leggen

Inzaaien sportvelden 
en openbaar groen

per 100 m2 Opmerking

VA-PWI 10 gr Deze 3 producten 
oplossen in 10 l water 
en verspuiten

Colonize Ag 20 gr Oppervlakkige grond-
bewerking (zaaiklaar 
leggen)

Fulvic 25 50 ml Vervolgens inzaaien

Biologische 
bodem-
verbetering

Methode Dosering Frequentie Opmerking

TerraPulse Strooien 50 gr/m2 Voorjaar
+ najaar

Voeding Methode Dosering Frequentie Opmerking

OPF
Granulaat

Strooien 50 gr/m2 Voorjaar
+ augustus

Flexx Spuiten 0,4 gr/m2 Naar 
behoefte

Natural 
Green

Spuiten 0,1 gr/m2 Naar 
behoefte

Onderhoud gazon.
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We Grow Soil.



De nadelen van ‘verslavende’ kunstmest zijn alom 

bekend. Grond raakt in onbalans, het gras raakt 

ondervoed, verliest weerbaarheid en groeikracht 

en wordt (daardoor) sneller ziek. Bovendien 

spoelen meststoffen snel uit en vormt stikstof, 

in combinatie met water, ammoniak, wat slecht 

is voor het bodemleven. Voorkom dit door het  

bodemleven zo divers mogelijk te houden. Bodem- 

schimmels en bacteriën houden de grond luchtig, 

zorgen voor een goede afbraak van de viltlaag 

en ze ontnemen onkruid groeiruimte. Bovendien  

zorgen mycorrhiza-schimmels voor biodiversiteit in 

de bodem waardoor problemen met engerlingen en  

emelten worden verminderd.

Een gezond bodemleven.

Zo zetten we de juiste stappen.

Het is nooit goed om ineens over te stappen 

naar een andere bemesting. Begin daarom met 

het strooien van 100 gram/m2 Biovin op het gras. 

Deze eerste behandeling brengt de noodzakelijke  

organismen terug, waarop vervolgens kan worden 

voortgebouwd. Geef daarna bij elke bemesting 50% 

minder kunstmest en vervang dat voor 50% OPF 

Granulaat. Professionele grasmanagers adviseren wij 

een mengsel van Flexx en Yuccah te spuiten. Het ijzer 

in Flexx zorgt voor een mooie donkergroene kleur.  

Ook zorgt het voor een betere graskwaliteit en  

biodiversiteit. Hierdoor is er minder vorming van 

mos. De biologische uitvloeier Yuccah zorgt ervoor 

dat water gemakkelijk de viltlaag kan doordringen. 

Het resultaat is dat het gras veel gezonder groeit  

en goed bestand is tegen droogte en ziekten.

De complete onderhoudsprogramma’s voor ver-

schillende toepassingen vindt u op de achterkant 

van deze brochure.

Start met organische bemesting.

Flevo Green Support staat voor gezonde 

bodemgesteldheid van sportvelden en 

golfbanen en vertrouwt daarbij op de 

plantaardige biologische meststoffen van 

Plant Health Cure.

“

“

Bert Hoiting 
Flevo Green Support

www.flevogreensupport.nl

Met de producten van PHC kunt u uw 

sportveld volledig organisch bemesten. 

Hiermee voldoet u aan de Green Deal, 

waamee sportorganisaties zich hebben 

verplicht tot het uitfaseren van pestici- 

den op en rond sportvelden. Gezond sporten 

kan immers alleen in een natuurlijke en pesti-

cidevrije omgeving! We Grow Soil.

Het begin van 
een gezonde 
grasmat.


