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Gröna lösningar  
– gräsfrö, färdigt gräs och gödsel
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DLF Seeds & Science
Kärnan i vår verksamhet är forskning och förädling. Vi har ett konstant fokus på 
dina behov och önskningar, samt på marknadsutvecklingen generellt inom gräs-
frö. Våra världsomspännande forsknings- och förädlingsstationer utvecklar hela 
tiden nya och bättre grässorter, som ingår i blandningar för många olika syften. 

Vi är världens största producent och distributör av gräsfrön. Vi har huvudkontor 
i Danmark och dotterbolag i Holland, Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, 
Polen, Tjeckien, Ryssland, Kina, Nya Zeeland, Kanada, USA, Uruguay, Argentina 
och Sydafrika.

Anpassade för skandinaviskt klimat
Var tionde medarbetare hos DLF arbetar med att ta fram de grässorter som bäst 
klarar slitage och sjukdomar, tål kyla, torka och skugga samt har en fin färg 
samtidigt som de inte kräver alltför mycket skötsel. Vi har forsknings- och för-
ädlingsstationer placerade strategiskt över hela världen, så att våra grässorter 
får stor anpassningsförmåga till olika klimatförhållanden. 

De gräsfrön som du får från oss är testade under skandinaviska klimatförhållan-
den. SCANTURF står för en oberoende och frivillig skandinavisk gräsmattekon-
troll, och här testas DLF:s nya grässorter. 
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Hållbara lösningar

Masterline
- The professional choice

Gräs kan reducera din 
påverkan på miljön
Allt gräs är grönt, men en del gräs är grönare än andra.
Det gäller bl.a. hållbara grässorter som kräver färre
resurser under sin livscykel – ända från etablering till 
dagligt underhåll.

Vi erbjuder en rad hållbara gräslösningar som kräver min-
dre tid och resurser av dig.
4turf rajgräs och ProNitro belagda gräsfrön är två av våra 
miljövänligaste val.

De gräsblandningar du väljer när du ska anlägga en ny
gräsmatta eller renovera/efterså en existerande kan
bespara dig tid och resurser på lång sikt, samtidigt som de 
är snälla mot miljön.
Win-win för både dig och miljön.

4turf – en robust och hållbar lösning
Otroligt starka 4turf rajgräs är det perfekta valet för dig 
inom den gröna sektorn. Tack vare dess suveräna mot-
ståndskraft mot sjukdomar och kyla kräver 4turf mindre 
underhåll och kemiska behandlingar. 4turfs tolerans mot 
torka gör även att gräset ser grönare ut längre och att 
behovet av vattning minskas. Läs mer om 4turf på sidan 7.

ProNitro – mindre vatten för grodd och 
etablering
ProNitro är en low-input, flexibel och hållbar lösning för 
både idrottsplaner, parker och gräsmattor.

Vår ProNitro-beläggning med Hydroactive water manage-
ment-teknologi säkerställer att vattnet i jorden runt varje 
frö utnyttjas bättre. Det är ett så effektivt sätt att öka 
gräsfröets tillgång till vatten, att det minskar det normala 
vattningsbehovet i samband med grodd och etablering 
med upp till 15 %.

Näring direkt på fröet minskar samtidigt kväveutsläppet 
till miljön med upp till 50 %, och ersätter behovet för start-
näring. Läs mer om ProNitro på sidan 4.
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Spara både tid och pengar
ProNitro® ger varje frö en snabb åtkomst till viktiga nä-
ringsämnen och vatten. Det innebär en bättre etablering 
samt en förbättrad användning av näringsämnena under 
gräsplantornas första tid.

Miljövänlig
Näring direkt på fröet kan reducera urvattningen av kvä-
ve till miljön med upp till 50 % och ersätter behovet för att 
tillsätta startnäring. Därför sparar du både tid och pengar 
när du sår med ProNitro®, och samtidigt skonar du miljön 
– win-win för både dig och miljön.

ProNitro®-behandlingen är så effektiv att den ger upp 
till 34 % fler plantor och upp till 30 % längre rötter. På så 
sätt blir gräsmattan samtidigt både stresståligare och 
slitstarkare. Den ökade tätheten i gräset ger dessutom 
mindre plats för ogräs och är därför ett naturligt, preven-
tivt och hållbart sätt att hålla ogräset i schack.

Markant förbättrad genomtränglighet av 
vatten
Den nya Hydroactive water management-teknologin i
ProNitro® minskar även den tid och de kostnader som
följer med att vattna, då de groende fröna är bättre på att 
använda vattnet i jorden omkring dem. Du kan faktiskt 
reducera vattenförbrukningen med upp till 15 % när du 
anlägger en gräsmatta med ProNitro®.

Perfekta gräsmattor och fina grönområden är viktiga för 
både dig och gräsets användare. Klimatförändringarna 
gör underhållet av gräsmattor allt mer krävande. Snabb 
rottillväxt är viktig, då det hjälper plantan att etablera sig 
snabbare och rotstrukturen spelar stor roll under torka, 
där det fortfarande finns vatten i de djupare jordlagren 
(under 0,5 m). Vi har tagit fram grässorter som växter 
bättre under svåra förhållanden, som exempelvis torka, 
och som använder näringsämnena på ett effektivare sätt 
för att förbättra plantans styrka och hälsa.

Hemligheten ligger i plantans rötter. Vår djupa kunskap 
om hur gräsrötterna klarar sig hjälper dig med underhål-
let av dina grönområden.

Genom vårt världsomspännande forsknings- och föräd-
lingsnätverk samt den helt unika RadiMax rotskreenings-
anläggningen, har vi fått en unik insikt i våra grässorters 
rotsystem. Resultatet visar att sorter som har djupgående 
rötter och en stor rotmassa bättre står emot förändrade 
miljö- och klimatmässiga förhållanden som exempelvis 
torka. Grässorter med ett djupt rotnät har en stark grund, 
vilket ger fler speltimmar, vackrare gräsmatta och en 
förbättrad CO2-bindning i jorden. Dessutom innebär de en
ekonomisk besparing, tack vare det minskade behovet av 
vattning.

En djup rotmassa innebär:
• Snabbare regenerering, färre reparationer och fler 

speltimmar
•  Vackrare gräsmatta och mindre underhåll
•  Mindre behov av vattning och gödsling

Om RadiMax
Snabb rottillväxt är alltid viktigt, då det hjälper plantan. 
Tillsammans med Köpenhamns Universitet testar vi 
olika grässorters rotstruktur på RadiMax-anläggningen. 
RadiMax är världens mest avancerade rotskreeningsan-
läggning.
Här är det möjligt att ta bilder av rötterna ända ner till 3 
meters djup, samtidigt som plantmaterialet utsätts för 
allt mer torka enligt en fuktgradient som kan introduceras 
till systemet. På det här sättet kan prestationen under 
torka relateras direkt till rotstrukturen.

Grässorterna Fabian, Beudin och 
Armani är ”Verified by RadiMax”. Hitta 
din gräsblandning med sorterna på 
sidorna 14-21.
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DLFs ”Hydroactive water management”-teknologi förbättrar markant 
genomträngningen av vatten i beläggningen och omgivande jord.

Återväxt en vecka efter klippning i 20 mm höjd.

ProNitro – ready to grow
Med vätmedel

Roten till allt gott

Starkare grodd och snabbare etablering
ProNitro® Hydroactive water management-teknologi ger 
markant starkare och snabbare etablering av gräsplan-
torna. Varje frö är inkapslat i en näringsbeläggning som 

gör att fröet snabbt kommer igång att gro. 
Fröna gror snabbt och utvecklas till starka, 

livskraftiga gräsplantor. Samtidigt hjälper 
Hydroactive water management-tek-

nologin fröet att ta upp vatten på ett 
effektivare sätt. Det innebär att 

gräsfröna får en bättre start 
än konkurrerande växter. 

Resultatet är en täta-
re och finare 

gräsmat-
ta med 
mindre 

ogräs.   

ProNitro innehåller:
• 15 % rent kväve
• 65 % gräsfrön

Följande Masterlineblandningar finns med ProNitro:
Prodana, Superliga, Tee eftersådd och Rödsvingel.

Scan og se mere
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Stark etablering
4turf® har större frön. Det betyder 
mer energi för att skapa hälsomma 
och starka plantor. När vädret blir 
kallare fortsätter 4turf® gro. 4turf® 
rajgräs gror bättre än engelskt 
rajgräs vid låga temperater. Detta är 
också en mycket stor fördel när du 
hjälpsår. Det gror före ogräset. Det 
innebär mindre behov för använd-
ning av herbicider.

Vacker färg
4turf® har en djupare och vackrare 
grön färg än andra rajgräs. Den höga 
stresstoleransen innebär att 4turf® 
snabbt blir grönare och håller färgen 
längre än engelskt rajgräs.

Torktolerant
4turf® har en fantastisk rotstruktur 
som säkerställer att växten hittar 
vatten och därigenom minskar 
behovet av vattning. Dessutom 
återhämtar sig planen snabbt när 
regnet väl kommer tillbaka.

Kyltolerans 
När vi säger att 4turf® har en 
utmärkt vinterstyrka, har vi 
dokumentationen i ordning. Test 
från Finland visar att 4turf FABIAN 
har den bästa vinterstyrkan. 
4turf® är också nummer 1 i allmän 
gräskvalitet på den oberoende, 
officiella skandinaviska Scanturf-
sortlistan. 

Engelskt  
(diploit) rajgräs

E TABLERING VID LÄGRE TEMPERA-
TURER

S ÅT T DEN 21 NOVEMBER

80%
70%
60%
50%
40%
30%

10%
20%

03/dec 06/dec 10/dec 13/dec

% 
sp

iri
ng

 

Engelskt (diploit) rajgräs 4turf®

Engelskt (diploid) rajgräs

Etablering  
vid låga  

temperaturer

Tra
ditio

nel 

sort 1

Öv
er

le
va

nd
e 

vä
xt

er
 e

fte
r v

in
te

rn
, %

Tra
ditio

nel 

sort 2 Tra
ditio

nel 

sort 3 4turf®

Tra
ditio

nel 

sort 4 Tra
ditio

nel 

sort 5

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

10%
20%

VINTERST YRK A UNDER E X TREMA FÖRHÅLL ANDEN   
SK ANDINAVISK A GRÄSMAT TAFÖRSÖK FRÅN YLISTERO I FINL AND

Dokumenterat 
vinerstyrka

Forskning och innovationForskning och innovationForskning och innovationGräsfrö

4turf används bl.a. till eftersådd på allt från lokala boll-
planer till de största arenorna. På så sätt får planerna 
en boost med friska gräsfrön med en bra köldtolerans. 
Samtidigt ger 4turf gräset en riktigt snygg färg.

Scan och se mer här.
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Testat, prövat och utvärderat

Oberoende sortsprövningar dokumenterar att våra sorter 
är anpassade till lokala förhållanden. Endast de bästa 
finner du i våra Masterline-blandningar.

Oberoende skandinaviska försök
Här värderas sorternas egenskaper i flera parametrar 
under skandinaviska klimatförhållanden. Resultaten 
finner du på www.scanturf.org. Här kan du ”klicka” på 
de olika egenskaperna du är intresserad av för att få en 
rättvisande bild vad de olika sorterna har för egenskaper 
och styrkor.

Greener i Skandinavien
För sorter till greener är de skandinaviska greenförsö-
ken en ytterst relevant källa till att värdera sorternas 
egenskaper i vårt klimat. 

Scanturfs testplatser inspekteras av vår gräsförädlare

Masterline Prodana buskar sig när det klippsGrova grästyper sträcker sig 
när det klipps

30% färre klippningar

Masterline Prodana 
Marknadens bästa blandning till trädgård och park
Masterline Prodana är marknadens bästa blandning
för trädgård och park – kort sagt! Det ligger många 
års intensiv förädling bakom blandningen, och det är 
endast de bästa sorterna av varje grässort som väljs ut 
när blandningen ska sättas samman.

Varför du ska välja Masterline Prodana:

Färre klippningar
Gräsmattan behöver klippas 30 % färre gånger om du 
sår med Masterline Prodana. Det beror på att vi konstant 
väljer de grässorter som växer långsammast inom varje 
kategori när vi sätter samman blandningen.

Vinterhärdig
Blandningen innehåller en hög andel ängsgröe. Ängsgröe
är en av de härdigaste grässorterna som
finns. Därför klarar sig Masterline Prodana bra, även vid 
hård vinterfrost.

Tät
Du får en tät och fin gräsmatta när du väljer Masterline
Prodana. Gräsplantorna gror nära varandra, vilket ger den 
vackra och täta gräsmatta som är så eftertraktad i en 
trädgård eller park.

Snygg färg
Masterline Prodana ger gräsmattan en vacker och natur-
lig grön färg.

De bästa grässorterna buskar ut sig i stället för att sträcka sig när de 
klipps. Det ger 38 % mindre tillväxt med Masterline Prodana.

Masterline Prodana innehåller de bästa S-märkta sorterna. Det ger en fris-
kare, tätare och vackrare blandning. De nya sorterna har även en bättre 
motståndskraft mot t.ex. torka än de äldre sorterna. Det syns tydligt här.

38%  
mindre 
tillväxt

Masterline  
Prodana
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Mikroklöver – spara på näring och  CO
2

Snabb och effektiv reparation med
Masterline Turbo

Mikroklöver är en liten och härdig växt som är fullspäckad 
med fördelar. Den fångar upp kväve från luften som se-
dan används som näring åt det omkringliggande gräset.

På en vanlig fotbollsplan med mikroklöver räcker det med 
två gödslingar á 25 kg kväve/ha i början av växtsäsong-
en. På så sätt sparar du ca 50 kg kväve/ha. Dessutom gör 
du en besparing på själva kostnaden för gödslingen på 
upp till 3.300 kr/ha.

Klimatvinst på över 18 ton CO
2

Den årliga besparingen på 50 kg kväve/ha motsvarar  
185 kg CO2. En kommun med t.ex. 100 fotbollsplaner 
kommer att spara över 18 ton CO2 varje år.

QUICKSTON är en speciell gräsmattetyp av ettårigt westerwol-
diskt rajgräs som gror snabbt och effektivt – även vid lägre 
temperaturer. Dessutom har det fina och upprätta strån. 

QUICKSTON är en tillfällig sort – dvs. det reparerar snabbt 
och försvinner sedan gradvist.

• Gror snabbast och effektivast
•  Gror vid lägre temperaturer
•  Stoppar ogräs på slitna planer

Du hittar QUICKSTON hos Masterline Turbo
– se mer på sidan 19.

Stoppar ogräs
Mikroklöver blandar sig snabbt med gräset och bildar en 
tät gräsmatta där ogräset inte får plats. Det gör klövern 
utmärkt till områden där det är förbjudet med ogräsbe-
kämpning.

•  Sparar in på gödsling och CO2-belastningen
•  Inga ogräsmedel
•  Ingen bevattning - gräset håller sig grönt även under 

torka

Du hittar mikroklöver hos Masterline Micro - se mer på 
sidan 17.

Stoppar ogräs.

Oulu golf, Finland.

Mikroklöver är ganska liten.

SPARA
18 ton 

C02

Vad klarar gräsarterna?

Vad klarar gräsarterna? 

Fickformat - så att du enkelt kan bära den med dig. 
I handboken beskrivs gräsarter, svampsjukdomar, 
skadedjur och näringsämnen.  
Den kan beställas på www.dlfseeds.se  
för 160 sek exkl. moms.

Handbok om  
grönytegräs 160 SEK

 exkl. moms

ETABLERING, 
VECKOR

SLITSTYRKA SKOTTÄTHET FINBLADIG-
HET

KÖLD-
TOLERANS

SALT - 
TOLERANS

TORK- 
TOLERANS

SKUGG- 
TOLERANS

GÖDNINGS-
BEHOV

FRISKHET

Engelskt rajgräs 1-1½ ●●●● ●●● ●● ●●● ●● ●● ●●● ●●●● ●●

Tetraploid grönyte rajgräs (4turf) 1 ●●●● ●● ●● ●●●● ●●● ●●●● ●●● ●●●● ●●●●

Westerwoldiskt  
grönyterajgräs 1 ●●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●●● ●●

Ängsgröe 3-4 ●●● ●●● ●● ●●●● ●● ●● ●● ●●● ●●

Kärrgröe 2 ●● ●●● ●● ●●● ●● ● ●●●● ●●● ●●

Rödven 2 ● ●●●● ●●● ●●● ●● ●●● ● ●● ●●  2)

Krypven 2 ● ●●●● ●●● ●●●● ●●●● ●● ● ●●●● ●  2)

Brunven 2 ● ●●●● ●●●● ●●●● ●● ●●● ●●● ● ●●

Rödsvingel 2 ●● ●●●● ●●●● ●●●● ●●●  1) ●●●● ●● ● ●●●●

Hårdsvingel 2 ● ●●● ●●● ●●●● ●●● ●●●● ●●● ● ●●●●

Fårsvingel 3 ●● ●●● ●●● ●●●● ●● ●●●● ●●● ● ●●

Strandsvingel 3-4 ●●●● ● ● ●●●● ●●●● ●●●● ●● ● ●●●

Tuvtåtel 2-3 ●●● ●●● ●● ●●● ●● ●●● ●●●● ●● ●●●

Mikroklöver 1-2 ●●● ●●● ●●●● ●●● ●● ●●●● ●● ● ●●●●

1) för sorter med korta utlöpare.  2) under greenförhållanden.    ●  = låg    ●●●●  = hög

GRÄS ARTERNA S EGENSK APER

I tabellen nedanför ser du mer om de enskilda arternas 
styrkor och egenskaper.
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Golf – green Golf – green

Rödsvingel 1 - utan utlöpare. 
Rödsvingel 2 - med korta utlöpare.
Rödsvingel 3 - med långa utlöpare. 
Det finns reservationer för utsålda sorter. Därför kan förändringar i blandningssammansättning förekomma.

Masterline Green   
– till nysådd

Masterline Rödsvingel    
– för ny- och hjälpsådd av green / fairway

Masterline Green Hjälpsådd    
– till hjälpsådd

Masterline Krypven    
– till ny- och hjälpsådd 

Säkerhet för bra resultat
•  Sund
•  Skottät
•  Tåler låg klipphöjd

För torra och näringsfattiga betingelser
• Skottätt
•  Vackert
•  Lågt vatten och näringsbehov

Hjälpsådd av rödsvingel / rödven - greener
• Förstärker beståndet av rödven
•  Lång växtsäsong
•  Low input

Stark krypvensblandning
• Det starkaste valet
• I toppen på prövningslistorna
• Låga klipphöjder

Också
som  

 ProNitro®

20% Rödsvingel 1 Gima
15% Rödsvingel 1 Humboldt S

5% Rödsvingel 1 Bogart
20% Rödsvingel 2 Absolom
15% Rödsvingel 2 Cezanne S
10% Rödsvingel 2 Nigella

5% Rödven Arrowtown
5% Rödven Cleek
5% Rödven Manor

15 kg säck - 403ML1024C1

20% Rödsvingel 1 Gima
10% Rödsvingel 1 Bogart
10% Rödsvingel 1 Humboldt S
20% Rödsvingel 2 Absolom
20% Rödsvingel 2 Cezanne S
20% Rödsvingel 2 Nigella

15 kg säck - 403ML1011C1 - 403ML1011C1T114

10% Rödsvingel 1 Gima

10% Rödsvingel 1 Humboldt S

15% Rödsvingel 2 Absolom
15% Rödsvingel 2 Cezanne S
20% Rödven Arrowtown
15% Rödven Cleek
15% Rödven Manor

 
15 kg säck - 403ML1009C1

60% Krypven Independence I
40% Krypven Cobra Nova

15 kg säck - 403ML1004C1

Utsäde: 1,5-4,0 kg/100 m2

Utsäde: 2,5-5,0 kg/100 m2 - också som ProNitro 3,5-7,0 kg/100 m2 Utsäde: 0,5-1,0 kg/100 m2

Utsäde: 1,0-3,0 kg/100 m2

NYHET

NYHET

NYHET

Masterline Rödven  
– till stödsådd och hjälpsådd av greener

Toppblandning
• Toppsorter
• Skottätt
• Klipphöjd ned til 3 mm

40% Rödven Arrowtown
30% Rödven Cleek
30% Rödven Manor

15 kg säck - 403ML1033C1

Utsäde: 0,5-1,0 kg/100 m2

NYHET

Masterline Tee  
– till nysådd

Masterline Tee Hjälpsådd  
– till hjälpsådd

Tät och slitstark
• Små rajgräs som gror snabbt
•  Klipphöjd ned till 8 mm
•  Toppsorter på STRI och Scangreen

Kombinerar prydlighet och slitstyrka
• Snabb etablering
•  Klipphöjd ned till 8 mm
•  Toppsorter på STRI och Scangreen

Också
som  

 ProNitro®

15% Engelskt rajgräs Clementine S
10% Engelskt rajgräs Alison
10% Rödsvingel 1 Siskin

5% Rödsvingel 1 Humboldt S
10% Rödsvingel 2 Nigella
25% Ängsgröe Julius
25% Ängsgröe Yvette S

15 kg säck - 403ML1026C1

20% Engelskt rajgräs Alison
20% Engelskt rajgräs Clementine S
10% Engelskt rajgräs Chardin
10% Engelskt rajgräs Monroe S
15% Rödsvingel 1 Siskin

5% Rödsvingel 1 Humboldt S
10% Rödsvingel 2 Beudin S
10% Rödsvingel 2 Nigella

15 kg säck - 403ML1010C1 - 403ML1010T114

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2 Utsäde: 2,0-5,0 kg/100 m2  - också som ProNitro 3,0-7,0 kg/100 m2

NYHET
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”Jag är nöjd med det högkvalitativa och samtidigt breda 
sortimentet från Masterline.”
 
Anders Svensson, Course Manager, Båstad Golfklubb.       

”Jag har använt blandningar från Masterline-sortimentet 
under lång tid. Det samlade intrycket är kvalitet och  

trygghet.” 

Håkan Lindberg, Course Manager, Falsterbo Golfklubb.

GräsfröGräsfrö

Golf – fairway

Masterline Hjälpsådd   
– till hjälpsådd

Masterline Fairway      
– till nysådd 

Standard Hjälpsådd  
– till hjälpsådd

Masterline Fairway Hjälpsådd      
– till hjälpsådd

Stark blandning för eftersådd
• Slitstarka rajgräs
• Snabb och säker etablering
• Motståndskraftig mot stress och sjukdomar

Sund og skottät
• God återväxt
•  Hög andel ängsgröe
•  Utvalda golfsorter

Stark blandning för priset
• Slitstarka rajgräs
• 4turf rajgräs för unikt motståndskraft mot stress
• För eftersådd av fairways och tees

Bra till torra och näringsfattiga förhållanden
• Hög skottäthet
•  Utvalda golfsorter
•  Bra till uppklippt ruff

15% Engelskt rajgräs (4n) Tetrastar S (4turf)
10% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Monroe S
15% Engelskt rajgräs Dickens 1 S
10% Engelskt rajgräs Columbine S
15% Rödsvingel 1 Greensleeves S
15% Rödsvingel 2 Smirna S

15 kg säck - 403ML1019C1

15% Rödsvingel 1 Siskin
5% Rödsvingel 1 Humboldt S

30% Rödsvingel 2 Aporina
15% Rödsvingel 3 Rossinante S

5% Rödsvingel 3 Laverda 
15% Ängsgröe Julius
15% Ängsgröe Yvette S

15 kg säck - 403ML1008C1

25% Engelskt rajgräs (4n) Double S (4turf)
25% Engelskt rajgräs Esquire S
25% Engelskt rajgräs Greenway S
25% Rödsvingel 3 Maxima 1 S

15 kg säck - 403ML1010C1 - 403ML1010T114

20% Rödsvingel 1 Siskin
5% Rödsvingel 1 Humboldt S

35% Rödsvingel 2 Aporina
30% Rödsvingel 3 Rossinante S
10% Rödsvingel 3 Laverda

15 kg säck - 403ST1013C1

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2 Utsäde: 1,0-3,0 kg/100 m2  - också som ProNitro /2-5 kg/100 m2

Utsäde: 2,0-5,0 kg/100 m2  - också som ProNitro 3,0-7,0 kg/100 m2

Golf - green, foregreen, ruff och rena sorter
Masterline Tee  

– till tees och foregreens

Standard Vägren  
– till nysådd av ruff

Tät och slitstark
• Finbladiga och skottäta rajgärssorter som gror snabbt
• Klipphöjd ner till 8 mm
• Toppsorter på STRI och Scangreen (Sterf)

Till extensiva arealer
• Salttolerant
• Motståndskraftigt mot torka
• Kan användas som naturgräs

Rena sorter

Rödsvingel 1 - utan utlöpare, Rödsvingel 2 - med korta utlöpare.
Rödsvingel 3 - med långa utlöpare.
Det finns reservationer för utsålda sorter. Därför kan förändringar i blandningssamman-
sättning förekomma.

15% Engelskt rajgräs Clementine S
10% Engelskt rajgräs Alison
10% Rödsvingel 1 Siskin

5% Rödsvingel 1 Humboldt S
10% Rödsvingel 2 Nigella
25% Ängsgröe Julius
25% Ängsgröe Yvette S

15 kg säck - 403ML1026C1

15% Rödsvingel 2 Aporina
60% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
25% Hårdsvingel Ridu S

15 kg säck - 403ST1004C1

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2

RENA SORTER ENHED KG Utsäde KG PR. 100 M2

Engelskt rajgräs med utlöpare

STOLAWN 10 3

Rödven

ARROWTOWN 10 1

Krypven

COBRA NOVA 10 1

Engelskt rajgräs

CLEMENTINE S    10 3

Engelskt rajgräs (4turf)

FABIAN S 10 4

TETRASTAR 10 4

Kärgröe

SABRENA 10 2

Westerwoldiskt rajgräs

AXCELLA 10 3

Masterline Rödven  
– till stödsådd och hjälpsådd av greener

Toppblandning
• Toppsorter
• Skottätt
• Klipphöjd ned til 3 mm

40% Rödven Arrowtown
30% Rödven Cleek
30% Rödven Manor

15 kg säck - 403ML1033C1

Utsäde: 0,5-1,0 kg/100 m2

NYHET
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Trädgård och park
Masterline Prodana  

– till ny- och hjälpsådd

Masterline Fairway   
 – till nysådd 

30% färre klippningar
• Tät, hållbar gräsmatta
•  Säker, snabb etablering
•  Bästa valet för gräsmattor och bruksplaner

Mycket skottät - för den finare gräsmattan
• För gräsmattor på lätt sandjord
•  Välmående och torktålig
•  Kan klippas ner till ca. 18 mm

Standard ProMix    
 – till nysådd 

Robust gräsmatteblandning
• Snabb etablering
• Slitstark
• Prisvärt

Masterline Renovering     
– til eftersåning 

Masterline Skugga    
 – till ny- och hjälpsådd

Hurtig og sikker eftersåning
• Til brugs- og sportsplæner
• Tæt plæne
• Sygdoms- og stresstolerant

Till skuggiga gräsmattor
• Utvalda skuggtåliga sorter
•  Bra under stora träd / norrsidan av byggnader
•  Snabb tillväxt

Rödsvingel 1 - utan utlöpare, Rödsvingel 2 - med korta utlöpare.
Rödsvingel 3 - med långa utlöpare.
Det finns reservationer för utsålda sorter. Därför kan förändringar i blandningssamman-
sättning förekomma.

Masterline Hjälpsådd     
– till hjälpsådd

Snabb och säker sådd
• Slitstarka rajgräs
•  Snabb och säker etablering
•  Sjukdoms- och stresstolerans

Också
som  

 ProNitro®

10% Engelskt rajgräs Annecy S
10% Engelskt rajgräs Clementine S
25% Rödsvingel 1 Greensleeves S
25% Rödsvingel 2 Cezanne S
20% Ängsgröe Miracle S
10% Ängsgröe Yvette S

15 kg säck - 403ML1013C1

15% Rödsvingel 1 Siskin
5% Rödsvingel 1 Humboldt S

30% Rödsvingel 2 Aporina
15% Rödsvingel 3 Laverda

5% Rödsvingel 3 Rossinante S
15% Ängsgröe Julius
15% Ängsgröe Yvette S

15 kg säck - 403ML1008C1

Utsäde: 3,0 kg/100 m2 - også som ProNitro® 2,5-4,0 kg/100 m2 Utsäde: 3,0 kg/100 m2

Utsäde: 3,0-5,0 kg/100 m2

10% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
10% Engelskt rajgräs Greenway S
10% Rödsvingel 1 Caldris S
20% Rödsvingel 2 Smirna S
20% Ängsgröe Yvette S
30% Kärrgröe Sabrena 1

15 kg säck - 403ML1003C1

Utsäde: 1,0-5,0 kg/100 m2

Utsäde: 2,5 kg/100 m2

15% Engelskt rajgräs (4n) Tetrastar S (4turf)
10% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Monroe S
15% Engelskt rajgräs Dickens 1 S
10% Engelskt rajgräs Columbine S
15% Rödsvingel 1 Greensleeves S
15% Rödsvingel 2 Smirna S

15 kg säck - 403ML1019C1

Utsäde: 1,0-5,0kg/100 m2 

Standard Hjälpsådd 
– till hjälpsådd 

Tät och stark blandning
• För allmän användning och idrottsanläggningar
•  Slittålig
•  Bra till priset

25% Engelskt rajgräs (4n) Double S (4turf)
25% Engelskt rajgräs Esquire S
25% Engelskt rajgräs Greenway S
25% Rödsvingel 3 Maxima 1 S

15 kg säck - 403ST1003C1

Utsäde: 1,0-5,0kg/100 m2 

15% Engelskt rajgräs (4n) Double S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Cyrena S

5% Rödsvingel 2 Aporina
40% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
20% Ängsgröe Julius

15 kg säck - 403ST1001C1

20% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Cyrena S
10% Rödsvingel 1 Greensleeves S
10% Rödsvingel 1 Wagner 1 S
20% Rödsvingel 2 Smirna S
20% Ângsgröe Miracle S

15 kg sæk

Villa  
– till nysådd

Trädgårdsmästarens egen
• Snabb etablering
• Motståndskraftig mot sjukdom och stress
• Motståndskraftig mot gula fläckar från hundurin

Udsæd: 3,0 kg/100 m2

Våra forskare har hittat de grässorter som är 
mest resistenta mot hundens urin.
Villa innehåller dessa grässorter, så att hund-
ägare kan slippa gula fläckar på gräsmattan.

Slipp gula fläckar från hundurin

30% färre klippningar

30% färre klippningar

Vi väljer alltid de mest långsamväxande grässorterna till Masterline Prodnana. 
Det gör att du behöver klippa 30 % färre gånger. Läs mer på sidan 9.

Masterline Micro    
– till ny- och hjälpsådd

Gräsfrö med mikroklöver
• Binder kväve 
•  Hälsosam, grön och hållbar
•  Konkurrerar effektivt mot nya ogräs

20% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Greensky S
10% Rödsvingel 3 Rossinante S
40% Ângsgröe Miracle S
10% Microklöver Pipolina

15 kg säck - 403ML1014C1

Utsäde: 2,5 kg/100 m2
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Masterline Sport    
– till nysådd 

Masterline Superliga  
– till hjälpsådd 

Standard Sport 
– till nysådd 

Standard Rajgräsmix 
– till eftersådd 

Slitstark och skottät
• God återetablering efter skador
•  Slitstarka rajgräs
•  Stress och sjukdomstolerant

Marknadens mest slitstarka
• Mest slitstarka raggräs
•  Ökad vinterhärdighet
•  Starkt etablering

Enestående vinterhärdighet
• För allmän användning och idrottsanläggningar
•  Slitstark
•  Bra pris

God, snabb eftersådd
• Snabbgroende
• Säker etablering
• Slitstark

Fotboll

Masterline Hjälpsådd     
– till hjälpsådd

Masterline Turbo   
– för reparation 

Standard Hjälpsådd 
– till hjälpsådd 

Stark blandning för hjälpsådd
• Slitstarka rajgräs
•  Snabb och säker etablering
•  Stress- och sjukdomstolerans

Snabb och hållbar reparation
• Etableras under lägre temperaturer
•  Mycket snabb kimplanttillväxt
•  Konkurrerar effektivt mot nya ogräs

Tät och stark blandning
• För allmän användning och idrottsanläggningar
•  Slittålig
•  Bra till priset

Rödsvingel 1 - utan utlöpare, Rödsvingel 2 - med korta utlöpare.
Rödsvingel 3 - med långa utlöpare.
Det finns reservationer för utsålda sorter. Därför kan förändringar i blandningssamman-
sättning förekomma.

Också
som  

 ProNitro®

15% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
15% Engelskt rajgräs Dickens 1 S
10% Rödsvingel 1 Wagner 1 S
10% Rödsvingel 2 Smirna S
40% Ângsgröe Yvette S
10% Ângsgröe Sombrero S

15 kg säck - 403ML1017C1

20% Engelskt rajgräs (4n) Tetrastar S (4turf)
10% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
30% Engelskt rajgräs Dickens 1 S
15% Engelskt rajgräs Annecy S
15% Engelskt rajgräs Monroe S
10% Engelskt rajgräs Columbine S

15 kg säck - 403ML1018C1 - 403ML1018C1T

20% Engelskt rajgräs (4n) Double S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Greensky S
30% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
30% Ängsgröe Julius

15 kg säck - 403ST1002C1

40% Engelskt rajgräs Greensky S
40% Engelskt rajgräs Greenway S
20% Engelskt rajgräs Esquire S

Sortera i blandningen kan variera

15 kg säck - 403ST1014C1

Utsäde: 1,0-5,0kg/100 m2 - også som ProNitro® 2,5-4,0 kg/100 m2

Utsäde: 3,0 kg/100 m2

Utsäde: 1,0-5,0 kg/100 m2

Utsäde: 2,5 kg/100 m2

15% Engelskt rajgräs (4n) Tetrastar S (4turf)
10% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
20% Engelskt rajgräs Monroe S
15% Engelskt rajgräs Dickens 1 S
10% Engelskt rajgräs Columbine S
15% Rödsvingel 1 Greensleeves S
15% Rödsvingel 2 Smirna S

15 kg säck - 403ML1019C1

20% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
15% Engelskt rajgräs Clementine S
15% Engelskt rajgräs Columbine S
50% Westerw. rajgräs Quickston

 

15 kg säck - 403ML1015C1

25% Engelskt rajgräs (4n) Double S (4turf)
25% Engelskt rajgräs Esquire S
25% Engelskt rajgräs Greenway S
25% Rödsvingel 3 Maxima 1 S

15 kg säck - 403ST1003C1

Utsäde: 1,0-5,0kg/100 m2 Utsäde: 1,0-5,0kg/100 m2 

Utsäde: 1,5-5,0 kg/100 m2 

Använd ettårigt westerwoldiskt rajgräs (QUICKSTON) som
som gror snabbt och effektivt – även vid lägre temperaturer.
Du hittar QUICKSTON i Masterline Turbo.

Kolla efter blandningar med Fabian, Beudin och Armani. Sorterna är  
”Verified by RadiMax”. Det betyder att sorterna är bevisade torktoleranta 

p.g.a. sin djupa och stora rotmassa på RadiMax rotscreeningsanläggning. 

Det ger:
- Bättre tillväxt under och efter torka

- Färre reparationer och fler speltimmar
- Vackrare gräsmatta och mindre underhåll

- Mindre behov av vattning och gödsling

Behöver planerna  
repareras snabbt?  

Roten till allt gott

40% Engelskt rajgräs (4n) Fabian S (4turf)
40% Engelskt rajgräs (4n) Tetrastar (4turf)
20% Engelskt rajgräs Columbine

15 kg säck

Masterline 4-4-2    
– till eftersådd

Extra tolerant mot torka
• 80 % 4turf
• Gror vid lägre temperaturer
• Mycket vinterhärdig 

Utsäde: 1,0-5,0 kg/100 m2

NYHET
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10% Rödsvingel 1 Greensleeves S
10% Rödsvingel 2 Aporina
10% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
35% Hårdsvingel Ridu S

5% Fårsvingel Quatro
30% Strandsvingel Armani

15 kg sæk

Standard  
Naturgräsblandning

För sandiga och stora området
• Salttolerant
• Sparsam och långsamt växande
• Lämpligt som naturgräs 

Utsäde: 2-3 kg/100 m2 

Innan vi lanserar en ny 4salt-grässort har den genomgått
ett salttest under 180 dagar. Då vet vi att sorten klarar sig 
bra i kustnära områden och vägkanter.

Salttolerant gräs

NYHET

Utan utlöpare Långa utlöpare Korta utlöpare

DLFs salttoleransförsök med rödsvingel.

Masterline Vägren    
– till nysådd

Dike & LAR blandning     
– till nysådd

Masterline Erosion 
– till nysådd

Standard Vägren      
– till nysådd

Till torra och näringsfattiga arealer
• Nöjsam och långsamväxande
•  Salttolerant
•  Klippning oftast bara en gång om året

Till diken och betesmarker till LAR
• Mycket djupa rötter
•  Mycket salttolerant
•  Högsta tolerans mot fukt och översvämningar

Till snabb erosionskontroll
• Salttolerant
•  Snabb etablering
•  Idealisk till sprutsådd

Till extensiva arealer
• Salttolerant
• Motståndskraftigt mot torka
• Kan användas som naturgräs

Rödsvingel 1 - utan utlöpare, Rödsvingel 2 - med korta utlöpare.
Rödsvingel 3 - med långa utlöpare.
Det finns reservationer för utsålda sorter. Därför kan förändringar i blandningssamman-
sättning förekomma.

10% Rödsvingel 1 Calliope S
35% Rödsvingel 2 Smirna S
25% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
20% Hårdsvingel Ridu S

5% Fårsvingel Quatro
2,5% Krypven Kromi S
2,5% Rödven Highland 

15 kg säck - 403ML1020C1

20% Rödsvingel 2 Aporina
35% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
20% Strandsvingel Debussy 1
15% Westerw. rajgräs Quickston

2,5% Rödven Highland 
2,5% Krypven Kromi S
2,5% Kärrgröe Sabrena 1
2,5% Timoté Teno S

15 kg säck - 403ST1005C1

25% Rödsvingel 1 Wagner 1 S
35% Rödsvingel 2 Aporina
20% Hårdsvingel Ridu S

5% Rödven Highland 
5% Krypven Kromi S

10% Ital. rajgräs EF486 Dasas

15 kg säck - 403ML1021C1

15% Rödsvingel 2 Aporina
60% Rödsvingel 3 Maxima 1 S
25% Hårdsvingel Ridu S

15 kg säck - 403ST1004C1

Utsäde: 2,5 kg/100 m2 Utsäde: 2,0 kg/100 m2Utsäde: 2,0 kg/100 m2

Utsäde: 2,0 kg/100 m2

Extensiva ytor

NYHET
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Skandinaviens bredaste sortiment av färdigt gräs 
Till fotbollsplaner, golfbanor och trädgårdar

ProTurf (fotbollsplaner, golfbanor):
• Odlas på mycket sandiga underlag (USGA-nivå) d.v.s. 

hög filtreringsförmåga
•  Mycket hög andel ängsgröe
•  Med eller utan rödsvingel
•  Tjocklek på rulle: 2 eller 4 cm
•  Bredd på rulle: 60 eller 120 cm
•  Längd på rulle: 10-20 m

120 CM

60 CM

ProTurf Plus 
Kundanpassad lösning på sterilt, sandigt underlag efter
eget önskemål (beställningsvara).

Rullgräs:
• Odlas på mycket sandiga underlag eller vanlig jord
•  Hög andel ängsgröe, rajgräs och rödsvingel
•  Tjocklek på rulle: 2 cm
•  Bredd på rulle: 40 cm
•  Längd på rulle: 2 m
•  Maximal vikt: 15 kg

40 CM

Tjocklek:: 2 cm

Tjocklek:: 4 cm

Tjocklek:: 2 - 4 cm

ProTurf Sport
•  Toppsorter
•  Finbladiga, slitstarka rajgräs
•  Hög andel ängsgröe
•  Hög återväxtkapacitet
•  Finns med och utan rödsvingel

ProTurf Rödsvingel
• Till green och fairway
• Klipphöjd ned till 3 mm
• 100 % rödsvingel
• För torra och näringsfattiga områden

ProTurf Vägren
• Bra till ruff och semiruff på golfbanor
• Perfekt för grästak och grasmattor på sandjord
• Maximal motståndskraft mot torka och salt 
• Lågväxande grässorter
• Lika vacker som oklippt

Alltid ProTurf till stadion och golf
•  Stor dräneringskapacitet = torr yta utan fett
•  Kompatibel med sandbaserade växtlag för sport
•  Alltid toppsorter
•  Jämn kornstorlek i sandfraktionen
•  Säkerställer hög slitstyrka
•  Grovsandigt växtlager utan sten
•  Undvik skiktning i växtlagret

Färdig gräsmatta för sportytor

60 CM Professionell 
lösning till  

stadion och  
golf

ProTurf Plus 
• 100% kompatibel med stadions växtlag
•  Utmärkt hållbarhet och robusthet
•  Fri för ettårigt vitgröe och ogräs
•  Hög dräneringskapacitet (odlad på USGA specialsand)
•  70% ängsgröe + 30% rajgräs
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Gödsel - Sport/trädgård/park Gödsel - Golf

Mastercare Sport
NPK 20-2-6 / 15-3-15 / 5-3-20

Mastercare Opti 
NPK 12-3-17 / 14-3-15

20-2-6 / 20-3-10

HiGreen
NPK 15-2-20 

13-0-14 / 16-11-8

25 kg/750 kg säck/bigbag 25 kg säck25 kg/600 kg säck/bigbag

Bättre täckning
Finkornig och komprimerad kvalitetsgödsel, som 
med dess gödselkärna med medelstorlek på 1-3 
mm ger jämn spridning - även i små mängder.

• Med mikronäring
•  Samgranulerad
•  För arenor, fotbollsbanor, tees och fairways

Prisvärd
Klorfattig, mekaniskt blandad NPK-gödselmedel 
med Mg och S med medelstorlek på 2-5 mm. Också 
lämplig till fairway.

• Medium, 2-5 mm
•  Med Mg och S
•  För fotbollsbanor och fairways

Långtidsverkande och finkornig
Garanterar konstant näringstillförsel över flera 
månader.
Metylenureabaserat kväve ger långvarig effekt.
Frigörs med intervall på 3-5 veckor. Klorfattig.

• Mycket lättlöslig
•  Utmärkt för sandiga underlag
•  Säkerställer plantans behov av kväve, fosfor 

och kalium

Marathon Sport
NPK 16-2-7

25 kg/500 kg säck/bigbag

Organisk näring 30%
Bred, stabil och långsiktig näringstillförsel till grä-
set. Stärker markens mikrobiella aktivitet och ger 
ett sunt gräs. Innehåller 30% torkat hönsgödsel, 
förutom magnesium och järn. Testadt på STRI.

• Organisk mineralgödsel
•  Långtidsverkande, 2-3 månader.
•  2,0-4,5 mm kornstorlek

Mastercare Park 
14-3-15 

15 kg/750 kg säck/bigbag

Allround
Samgranulerad med Mg, S, B och Cu, som används 
allmänt för alla typer av grönytor. Sammansätt-
ningen gör det också lämpligt som startgödsel för 
nysådd av grönytor.

• Med mikronäringsämnen
•  Lämplig som startgödsel
•  Klorfattig

1-3 
mm

2-5 
mm

0,4-1,5 
mm

3-4
mm

2-4,5 
mm

Marathon Golf 
NPK 16-2-7

20 kg säck

Organisk näring 18% 
Bred, stabil och långsiktig näringstillförsel till 
gräset. Innehåller 18% torkat och förmalt organiskt 
material, utöver magnesium och järn.
Testat på STRI.

• Organisk mineralgödsel
•  Långtidsverkande, 2-3 månader
•  1-2 mm kornstorlek

1-2
mm

Mastercare WS 
NPK 14-2-23

Multiverdo
12-0-37 

25 kg säck25 kg säck

Kristallin fullgödsel, vattenlöslig
Kristallinskt och klorfritt NPK-gödselmedel, lätt att
sprida och avsett för att spruta på greener
och arenor med sandbaserade växtlager, där
ansamling av näringsämnen är begränsad.

• Uppfyller växtens näringsbehov
•  Innehåller kelaterat, lättupptaglig järn, koppar 

och zink
•  Ger snabbt en grön färg

Effektiv boost
Samgranulerad gödsel baserad på kaliumnitrat 
som används vid lägre temperaturer. Speciellt 
lämpligt till att stimulera tillväxten på vår och höst.

• Mycket snabb verkan av N och K
•  Vid kaliumbrist
•  0 % klorid

Noggrann vård
Med mikronäring håller du dina grönytor friska och 
starka. 

0,7-2 
mm
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Gödsel

PRODUKTNAMN ENHET INNEHÅLL BESKRIVNING DOSERING

Makronäring

Kali 25 750 kg 25% kalium, 18% svavel,  
6% magnesium 

Samgranulerat kaliumgödselmedel med svavel 
och magnesium. Klorfritt

Kaliumchlorid 50 15kg/750 kg 49% kalium Innehåller klorid. Bör inte användas på  
trädgårdsväxter

Kaliumsulfat 41 15 kg 41,5% kalium Granulerat kaliumgödselmedel

Kali 41 25 kg 41,5 % kalium , 18 % svavel Lätt at spruta

Kieserit 15 kg 16% magnesium, 21% svavel Långtidsverkande, klorfritt, granulerad  
magnesiumgödsel

Tripple 15 kg 20 % fosfor, 1,5 % svavel

Mikronäring

Microlite 20 kg 20 % Mg, 3 % Mn, 0,5 % Cu, 0,1 Mo, 
8 % Fe, 1 % Zn, 0,1 % B

Granulerad mirkonäring. Innehåller järn 100-200 kg/ha

Mastercare Mikro Plus 10 l 1,61% Fe-DTPA; 0,25% B; 0,13% Cu-
EDTA; 0,63% Mn-EDTA; 0,06% Mo; 
0,31% Zn-EDTA 

Bladgödsel med kelaterade mikronäringsäm-
nen för direkt absorption. kelatering säkerstäl-
ler en effektiv absorption av 

5-10 l/ha

EPSO Microtop 25 kg 9,0% Mg, 12,0% S, 1,0% B, 1% Mn Snabbverkande, vattenlöslig bladnäring 25 kg/ha

Mastercare Cu 5 l Cu-EDTA Kelaterat kopparbladgödsel 150 ml/ha

Mangansulfat 25 kg 32% mangan, 15% svavel Mangangödsel

Mantrac Pro 5 l 27,4 % Mn, 3,8 % N Mangangödsel 1-2 l/ha

Svavelgranulat 25 kg Minst 90% svavel (elementär) Minskar Rt 300 kg/ha

Järnsulfat 25 kg 19,5% järn, 17,5% svavel Kosmetisk färgning

Svovl 80 25 kg 80% svavel Svavelspray

Kalk

Mastercare Perlekalk m. Mg Beställnings-
produkt

83% CaCO3, 3,1% Mg Rt ökar och förbättrar jordstrukturen 1.000 kg/ha

Biostimulanter

Resistim 10 l 6,9% fosfik 10,9% kalium Stärker och härdar gräset 10 l/ha 1-3 gange     

MossOff 2 l Består av plantoljor och stärkelse 
och används på mossa i gräsmat-
tan

Fysisk bekämpning
Bildar en osynlig, biologiskt nedbrytbar mikro-
beläggning som lägger sig över mossan och 
förhindrar den att absorbera livsviktig fukt och 
näring från luften.

2-3 l/100 m2

Mot torrfläckar

PropelR 10 l Flytande vätmedel för sprayning mot  
torrfläckar 

20 l/ha

Breaker Dynamic Granules 25 kg Vätmedel mot torrfläckar på green.  
Bra till lokala torrfläckar 

200 kg/ha

One Shot 20 stk. Vätmedel mot torrfläckar 2-3 stk. /ha

Färg

Green Lawnger 2,5 l Grön färg till gräs 1-3 l/ha

TILLBEHÖR/TILLS ATSMEDEL

Optimera dina gräsytor

NYHET

NYHET

Marathon Vitalbase  
NPK 4-1-2

15 kg säck

100 % naturligt organisk 
Material från äggläggande höns. Det organiska materi-
alet i Vitalbase fungerar som energi- och näringskälla 
för bakterier i jorden, med det främsta syftet att stimu-
lera jordens förmåga att bryta ner filt och annat stabilt 
organiskt material. Minskat svamptryck.

• Organisk jordförbättring 
•  Förebygger uppbyggnad av filt 
•  Stimulerar den bakteriella aktiviteten i jorden

Mastercare Organic 
NPK 17-2-7 / 12-3-17

Mastercare Liquid 
NPK 13-2-8 / 10-2-11

15 kg/750 kg säck/bigbag

10 liter 

Prisvärd
Organisk-mineralisk mekaniska blandningsgödsel. 
Innehåller 12,3 % torkad hönsgödsel med tillsatt 
ammonium och coatad urea.

• 2,1 % belagd urea N 
•  Snabb och jämn upptagning 
•  Långtidsverkande effekt utan förångning

Flytande greengödsel
Klorfattig specialnäring till greener, teer och 
bollplaner med frekvent tillförsel av gödsel i små 
mängder. Tillsatt Agrotain som sänker förångning-
en av kväve.

• Klorfattig
•  Högt kaliuminnehåll
•  Lämplig för sandiga underlag

3-5
mm

25 kg säck

Ammoniumsulfat  
– tekniskt ren

Mycket lättlöslig
Ger plantorna kväve i form av ammonium (NH4+).

• Lättlöslig
• Sänker PH
• 21% N

Noggrann vård
Med mikronäring håller du dina grönytor friska och 
starka. 
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I den här katalogen hittar du vårt samlade 
 produktprogram för 2021. 

Vårt konstanta arbete med att utveckla nya gräs-
sorter och optimera gräsmattan innebär flera 
 intressanta nyheter även för 2021.

Har du tänkt på att en del gräs är grönare än an-
dra? Vi erbjuder flera hållbara lösningar som är 
mindre tids- och resurskrävande att arbeta med. 
Det gör att du spar tid och resurser på lång sikt 
samtidigt som du skonar miljön. Win-win för både 
dig och miljön. Läs mer om dem på sidan 3.


