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graszaadmengsels voor
professionals

Sterke
prestaties
boven en
onder de grond

De beste golfprofessionals
spelen op een topmat van
het allerbeste graszaad.

Met trots presenteren wij onze nieuwe Masterline
golfbrochure, met toprassen uit de bekende
Rassenlijsten (GrasGids, STRI Bingley, NTEP).
Ons doel is te komen tot fijn bladige, dichte
grasrassen met de sterkste en beste tolerantie
tegen bespeling, ziekte en droogte.

IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.

Het gebruik van de Masterline mengsels op de
Europese golfbanen neemt de laatste jaren fors
toe. De samenstelling is zorgvuldig uitgekozen uit
de brede portfolio van rassen van DLF en alleen
de allerbeste grassen worden geselecteerd voor
Masterline.
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Samenstellingen kunnen gedurende het seizoen wijzigen.

Kijk voor meer informatie op www.dlf.nl/shockproof
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ShockProof! Uw zekerheid
Shockproof! is het keurmerk voor grasmengsels, waarbij de samenstelling voor tenminste 75% bestaat
uit rassen van de Internationale GrasGids. Dit geeft een zekere garantie dat het mengsel robuust en
Climate proof is. Een Shockproof! mengsel geeft de garantie dat de rassen die erin zitten bestand zijn
tegen klimaatwisselingen en de extreme verschillen daartussen. Dit jaar heeft DLF weer recreatieen sportmengsels samengesteld met het keurmerk “ShockProof!”, met rassen uit de Internationale
GrasGids. Rassen uit deze lijst, zorgen ervoor dat deze mengsels bestand zijn tegen mogelijk extreme
weersomstandigheden in de verschillende seizoenen van het jaar.
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graszaadmengsels voor
professionals

ProMaster Golf

Het allround golfmengsel voor tee & fairway.
25% Fabian
25% Monroe
25% Bogart
25% Beudin

(4turf - Engels raaigras)
(Engels raaigras)
(Roodzwenkgras gewoon)
(Roodzwenkgras fijn)

DLF: Het beste in kweekwerk

DLF, Seeds & Science

PROMASTER GOLF

Het allround golfmengsel voor tee & fairway

Masterline graszaadmengsels voor professionals

Masterline: hét topmerk in grassen voor de professionele golfmarkt. Onze
innovaties helpen u verder met een professionele aanpak én uitstraling. De
Masterline golfmengsels bevatten alleen de allerbeste grasrassen van de bekende
Rassenlijsten (GrasGids, STRI Bingley, NTEP). De hoge kwaliteit van Masterline
staat garant voor topprestaties op uw golfbaan.

ProNitro®

Voor een snellere beginontwikkeling
De ProNitro® coating bevat stikstof die direct op het zaad
is aangebracht. Hierdoor kunt u zaaien en bemesten in
één werkgang. Niet de omliggende planten, maar de
jonge grasplantjes benutten het volledige voordeel van
de stikstof. De wortels en scheuten ontwikkelen zich
sneller tot sterke planten. Vooral bij het doorzaaien in
een sterke bestaande grasmat is dit van groot belang.

GroMax®

Voor een snellere kieming
De GroMax® coating staat garant voor een snellere
kieming van het graszaad. Met name de trage kiemers,
zoals veldbeemd, struisgras en roodzwenk, hebben
hier duidelijk hun voordeel van. Het product GroMax®
bestaat uit een doorontwikkelde versie van de reeds
bekende cytokinine-/ zeewierextract-coating. De
garantie voor een snellere kieming onder minder
gunstige omstandigheden.

Microclover®

De meest duurzame zaaimethode!
Microclover® is een fijnbladige klaver die kort
maaien bijzonder goed verdraagt. Deze eigenschap,
gecombineerd met het feit dat Microclover® stikstof
uit de lucht bindt en weer afgeeft aan de grasplanten,
biedt de milieubewuste greenkeeper een prima
product. Goed inzetbaar om bij te mengen voor inzaai
op de fairways en roughs.

Hét nieuwe Masterline topmengsel voor de golf, speciaal geschikt voor de tee en fairway. ProMaster Golf is een mengsel dat breed in te
zetten is op de golfbaan. Het is uitermate goed geschikt voor de tee, waarbij het een erg dichte strakke mat oplevert die ook bijzonder
sterk is. Het mengsel kan ook forse betreding verdragen waardoor het ook goed geschikt is voor de fairways. De roodzwenkgrassen
zorgen voor een mooie gesloten grasmat en geeft uw golfbaan een strakke en frisse uitstraling. Ook bevat het mengsel 4turf®, het
voordeel hiervan is dat er minder snel beschadigingen optreden op de tee en fairway en eventuele beschadigingen zich sneller en
beter herstellen. Daarnaast is ProMaster Golf ook goed te gebruiken bij het in-/doorzaaien van golfbanen in periodes wanneer de
bodemtemperatuur normaal gesproken niet voldoende hoog is voor een vlotte kieming.

4TURF® - TETRAPLOÏD ENGELS RAAIGRAS MET VERBETERDE GROEIKRACHT

4turf® is een nieuwe generatie tetraploïd Engels raaigras, ontwikkeld voor een snellere vestiging, sterkere diepere beworteling en de
soort is veel stresstoleranter dan diploïd Engels raaigras. 4turf® kan beter omgaan met verschillende stressvolle omstandigheden,
zoals droogte, kou, ziekte en betreding.
KIEMING BIJ 4°C

Sterkere vestiging

4turf® zaden zijn groter dan de bekende diploïde zaden, omdat ze meer
energiereserves bevatten voor een snellere vestiging en gezondere plantontwikkeling.
4turf® heeft al bij 4oC een betere kieming in vergelijking met diploïde grassen. Dit is
een groot voordeel bij het doorzaaien in het voorjaar en late najaar.

Droogtetoleranter

4turf® slaat op een natuurlijke manier water op, dit garandeert het hele jaar een
groene grasmat.
De uitzonderlijke diepe wortelstructuur van 4turf® helpt bij het zoeken naar water
en reduceert de noodzaak om gevestigd gras te beregenen.

Uitstekende ziektetolerantie en winterprestaties

4turf® zorgt, vanwege zijn verbeterde energiereserves, voor een groenere mat tijdens
de moeilijkste periode van het jaar. Tijdens het najaar en winter wordt 4turf® minder
snel aangetast door ziekten.Vanwege zijn diepe wortels is 4turf veel beter bestand
tegen droge periodes dan gewoon Engels raaigras.

Perfecte kleur

4turf® heeft een diepgroene glimmende kleur, groener dan traditionele grassoorten.
Zijn verbeterde stresstolerantie gedurende het gehele jaar en zijn verbeterde resistentie tegen onkruidgroei zorgen ervoor dat 4turf® sneller en langer groen blijft dan
diploïd Engels raaigras.
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% Kieming

DLF heeft ’s werelds grootste graszaadveredelingsprogramma. Met dit
uitgebreid internationaal netwerk van
proef- en kweekbedrijven, lopen wij
altijd een stapje voor op het gebied
van productontwikkeling. Hierdoor ontwikkelen wij continu nieuwe rassen
en golfmengsels, aangepast aan de
lokale omstandigheden. DLF biedt u dan
ook altijd de nieuwst en beste innovaties
op het gebied van recreatiegrassen.
1 op de 10 werknemers binnen DLF is
werkzaam in de Research & Development. Dit waarborgt de ontwikkeling van
toekomstige innovaties.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

De
de STToppers uit
lijs RI Bingl
CLOStEGREENSey
MOWI
NG

DLF: STERK IN STRUISGRASSEN
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris)
• JORVIK

Met de komst van Jorvik wordt op golfgreens steeds meer gebruik gemaakt van Agrostis capillaris. Jorvik doet in de praktijk niet
onder voor de andere soorten. Met name daar waar minder gebruik wordt gemaakt van pesticiden is Jorvik de beste keus.
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• MANOR

De fijnheid en de dichtheid van Manor zorgen voor greens van uitstekende kwaliteit. De lichtgroene bladkleur maskeert het
aanwezige straatgras in de grasmat. Manor is uitstekend geschikt voor gebruik op greens en tees. Het ras is een goede keuze
wanneer superieure kwaliteit gewenst is.

• ARROWTOWN
Diploïd

Een bijzonder fijn en dicht struisgras dat bij uitstek geschikt is wanneer er veel en kort gemaaid wordt. Arrowtown is een sterk ras,
waardoor het zich snel kan herstellen na beschadiging. Kan goed tegen droge omstandigheden en behoudt daarom langer zijn
groene kleur. Beperkt beschikbaar.

Wit struisgras (Agrostis Stolonifera)
• COBRA NOVA

Levert een topkwaliteit dichte green. Het ras vestigt zich snel, heeft een zeer goede resistentie tegen poa
annua invasie en herstelt snel na balschade. Cobra Nova is ontwikkeld in de USA onder condities waar zeer kort
gemaaid wordt.

Diverse DLF struissoorten staan als topnoteringen op de Bingley lijst.

