VOSCA Aanleg- / Renovatieplan Sportveld
Bij de (toplaag)renovatie van een sportveld of bij de aanleg van een nieuw veld, wordt de basis gelegd voor de kwaliteit
voor de komende jaren. Veel bewerkingen kun je maar één keer echt goed doen. Zo is ook bodemverbetering en
voorraadbemesting enorm belangrijk. Om u hiermee te helpen heeft Vos Capelle het VOSCA Aanleg- / Renovatieplan voor
sportvelden ontwikkeld.
Besteed bij nieuwe aanleg of renovaties altijd voldoende aandacht aan
bodemverbetering en voorraadbemesting. Activeer het bodemleven zodat zij
voeding beschikbaar gaat maken voor de grasplant. Het bodemleven gaat
hierdoor organische stof omzetten in humus en de weerbaarheid van de grasplant
verhogen. De jonge grasplantjes dienen geholpen te worden met de juiste
voeding, vooral vers fosfaat en een beetje stikstof. Humus- en fulvozuren
activeren het bodemleven om gebonden mineralen weer beschikbaar te maken
voor de grasplanten.

Voor een optimaal resultaat bij renovaties of nieuwe aanleg altijd werken met een recente bodemanalyse! De basis is
dan onderstaand plan, eventueel aangepast naar de behoefte van de bodem!
Inwerken in de toplaag 0-15 cm
Bodemverbetering:
500 kg / ha
Marathon Vitalbase
250 kg / ha
Aqua Aid Verde-Cal G calciumsulfaat met wetting agent (optioneel)
150 kg / ha
ICL H2Pro Conserve granular wetting agent (optioneel)
25 ton / ha
Melspring Stor-it Zeoliet (optioneel)
Voorraadbemesting:
500 kg / ha
Marathon Vitalphos 4-22-0+11MgO (100% natuurlijk fosfaat)
350 kg / ha
VOSCA Humiterra 15-10-0+Humus- en fulvozuren
Inzaaien met (keuze naar aanleiding van tijdsplanning):
250 kg / ha
Barenbrug RPR
(uitlopervormend Engels raaigras, dus supersnel) óf:
250 kg / ha
Barenbrug SV7 Rapide of Rapide RPR (met of zonder Yellow Jacket Water Manager wetting agent
coating)
(75% Engels raaigras en 25% Veldbeemdgras, dus snel en sterk) óf:
250 kg / ha
Barenbrug SV8 Supersport of Supersport RPR (met of zonder YJWM)
(50% Engels raaigras en 50% Veldbeemdgras, dus super stevig)
250 kg / ha
Voorste bak: RPR, SV7 Rapide of Rapide RPR YJWM (75% Engels raaigras met RPR en 25%
Veldbeemdgras)
Vredo DDS
Achterste bak: Barenbrug Sport Duo Doorzaai (70% veldbeemdgras en 30% Engels raaigras) óf:
Barenbrug Sport Veldbeemd YJWM (100% Veldbeemd)
4-6 weken na inzaai bemesten met:
300 kg / ha
Marathon Spring 16-4-8+2MgO+0,5Fe
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