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Masterline: graszaadmengsels voor professionals
Masterline: hét topmerk in grassen voor de professionele markt. Voortgang door 
innovatie vraagt om een professionele aanpak én uitstraling. 
Voor de mengsels in Masterline zijn alleen de allerbeste grasrassen van de bekende 
Rassenlijsten (GrasGids, STRI Bingley) geselecteerd. Deze rassen staan garant 
voor topprestatie’s op uw velden. Het graszaad wordt exclusief voor Masterline 
geoogst en verwerkt. Hiermee staat DLF garant voor kwalitatief hoogwaardige 
mengsels van wereldklasse.

Innovatieve eerste klas genetica
Vernieuwing van grasmengsels en haar toepassingen, dat staat bij DLF hoog in 
het vaandel. De afgelopen jaren zijn met succes diverse innovaties op de markt 
gebracht.  ProNitro, GroMax en Microclover, een minuscuul klavertje welke in 
grasvelden wonderen verricht, zijn hier enkele voorbeelden van. Maar innovatie 
is een continu proces, de meest recente: de introductie van 4salt en 4turf. 4turf: 
een door DLF ontwikkelde soort engels raaigras die het mogelijk maakt om het 
hele jaar in- of door te zaaien. 4salt: mengsels die extra geschikt zijn voor uitzaai 
onder zoutere omstandigheden.

Steeds de beste rassen
De nieuwste ontwikkelingen worden natuurlijk gecombineerd met de allerbeste 
rassen uit de GrasGids 2016, de lijst op basis waarvan de sportveldbeheerder 
jaarlijks zijn grasmengsels kiest. De gebruikte rassen in Masterline staan weer 
hoog op de ranglijst van de GrasGids 2016. Een extra garantie voor u dat het beste 
genetisch materiaal wordt gebruikt.
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Het in-/doorzaaien van sportvelden vindt veelal plaats in periodes wanneer de bodemtemperatuur voldoende hoog is voor een 
vlotte kieming. Evenwel er is in de praktijk behoefte om de velden ook door te zaaien in die periode waarin de grasgroei normaal 
trager verloopt of juist stilstaat. Dit is nodig om speelschade snel te herstellen. De standaardmengsels groeien dan net te traag. 
Derhalve is er een nieuwe grassoort op de markt: 4turf®. In te zetten ook buiten de periode van groot onderhoud. Maar ook 
tijdens groot onderhoud is 4turf® een prima aanvulling in het mengsel.

Wat is 4turf®? 
4turf® is een innovatieve grassoort ontwikkelt door de kwekers van DLF. De soort Engels raaigras tetraploïd is nu geschikt 
gemaakt voor gebruik op sport- en recreatieterreinen. 
Hiermee heeft de praktijk de beschikking over een grassoort met een zeer snelle vestiging, speciaal ook bij lagere temperaturen, 
en een soort welke beter bestand is tegen stresssituaties.

4turf® is top in de proeven:
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4turf: 4x beter!
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4turf Tetragreen 9 9 8 9 8,8 6 7 7 6,7 6 7 6 6,3

4turf Fabian 8 9 7 7 7,8 7 8 6 7,0 7 8 7 7,3

Engels raaigras diploïd (top*) 7 5 6 7 6,3 8 8 6 7,3 8 8 8 8,0

Engels raaigras diploïd (gem.*) 7 5 6 5 5,8 5 6 6 5,7 6 7 6 6,3

Engels raaigras diploïd (laag*) 5 5 6 5 5,3 4 5 6 5,0 5 6 5 5,3

Technische positie

Data gebaseerd op STRI, GEVES, RSM en DLF proefresultaten van 2010-2014. 
*) deze aanduiding slaat op hoge, gemiddelde of lage kwaliteit

De nieuwe standaard
voor sport- en recreatieterreinen!
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Stresstolerantie
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Zodedichtheid

2016
 DLF levert 
graszaad voor 
de grootste 
topevenementen.

De 4 grote voordelen van 4turf:

• Betere start

• Betere ziekteresisentie

• Betere droogteresistentie

• Beter resultaat bij doorzaaien



Microclover®
Voor duurzaam inkopen!

Microclover is een fijnbladige klaver die kort maaien en recreatief gebruik bijzonder goed 
verdraagt. Deze eigenschappen, gecombineerd met het feit dat Microclover stikstof uit de lucht 
bindt en weer afgeeft aan de grasplanten, biedt de milieubewuste (sportveld-)beheerder een 
prima product. Ons advies is om ca. 5% microclover bij een Masterline mengsel bij te mengen. Let 
bij aankoop op het speciale microclover-logo.

4salt
De recreatieve sector is een belangrijke vrager van zoet water. Door klimaatsverandering nemen de 
tekorten in de toekomst zelfs toe. Daardoor zal vaker bij beregening een beroep worden gedaan op 
brak/zilt water. Een te hoge zoutconcentratie in de wortelzone levert de nodige schade op.

Rassen die binnen hun soort het beste scoren op zouttolerantie hebben het felbegeerde logo 4salt 
gekregen. Dit maakt de keuze een stuk makkelijker.

GroMax
Voor een snellere kieming

De coating GroMax staat garant voor een snellere kieming van het graszaad. Met name de trage 
kiemers, denk aan veldbeemd 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. 
Nu standaard op de meeste Masterline mengsels.

ProNitro®
De perfecte zaadbehandeling! Starten met een voorsprong.

Het ontwikkelen van meststofcoatingen is ook een specialiteit van DLF. In de nieuwste 
coating ProNitro hebben we elk graszaad een stevige startgift meegegeven. De garantie 
voor een supersnelle start.

Het coatingslaagje ProNitro bevat het element stikstof welke een graskiemplant hard nodig heeft voor een goede groeistart. 
De wortels van de kiemplant hoeven niet, zoals bij breedwerpige bemesting het geval is, op zoek te gaan naar voedingsstoffen. 
Bij ProNitro komt de stikstof direct bij de kiemplant vrij. Deze bemesting geeft de plant een ‘voedingsboost’. Daardoor is de 
beginontwikkeling veel beter, ontwikkelt het gewas zich uniformer en is de benutting van de stikstof efficiënter. Het resultaat? 
Meer graszaden komen daadwerkelijk tot ontwikkeling. Door de snellere ontwikkeling van de kiemplanten tot een goede dichte 
graszode beconcurreren ze de kiemplanten van onkruidzaden heftig. Onkruid krijgt dus eigenlijk geen kans bij gebruik van 
ProNitro graszaad.
Immers door het toevoegen van stikstof direct aan het zaad is de werking 4x efficiënter dan breedwerpig zaaien. De stikstof 
voedt het zaad en niet het onkruid. Dit verklaart het extra effect in de praktijk.

ProNitro
Met ProNitro voedingscoating hebben we een mix toegevoegd van snel en langzamer vrijkomend stikstof. Het eindproduct bevat 
10% stikstof (10 kg N per 100 kg ProNitro graszaad).

Meerdere proeven hebben reeds overduidelijk aangetoond:
ProNitro graszaad levert:
1. Beter zaad-bodemcontact, daardoor betere kieming
2. Minder onkruiden bij herinzaai van het grasveld 
3. Dichtere zode bij doorzaaien: in proeven tot meer dan 30% meer planten
4. Bespaart tijd en geld daar gelijk met het zaaien de eerste bemesting wordt meegegeven
5. Efficiënt gebruik van stikstof met minimale uitspoeling
6. Minder stressgevoelige planten
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NIEUW

       De perfecte          
graszaadcoating
             Een stevig ontbijt voor 
  een supersnelle groeistart

Nu beschikbaar in de mengsels:

• BalanceMaster

• RecreaMaster ProNitro
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    Gemaakt door
                     de natuur...
geperfectioneerd
            door DLF
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QuickMaster SV 100
Snel in-/doorzaaien van de grasmat

Samenstelling:
100% Engels raaigras (sportveldtype)

Toepassing:
• Als bij groot onderhoud binnen 6 weken  

een mooi veld nodig is
• Doorzaaien gedurende het speelseizoen

Eigenschappen:
• Zeer snelle vestiging
• Snel herstel na speelschade 
• Veel speeluren

Zaaiadvies:
Inzaai:  225-275 kg/veld
Doorzaai: 125-150 kg/veld

ProMaster SV 7
Het topmengsel voor de professional

Samenstelling:
75% Engels raaigras (sportveldtype)
25% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Toepassing:
• Hét mengsel voor het groot onderhoud

Eigenschappen:
• Snelle vestiging
• Snel herstel na speelschade
• Snel herstel na de winterperiode
• Bevat de allerbeste rassen van de GrasGids

Zaaiadvies:
Inzaai:  200-250 kg/veld
Doorzaai: 100-125 kg/veld

ExtraMaster
Als snelheid geboden is

4x beter:
• Extra snel weer groen
• Extra ziektetolerant
• Extra droogtetolerant
• Extra duurzaam

Samenstelling:
40% Engels raaigras (sportveldtype)
45% Engels raaigras (4turf)
15% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Toepassing:
• Snel doorzaaien van de grasmat: 

sportvelden/doelmonden/plantsoenen/gazons

Zaaiadvies:
Inzaai:  200-250 kg/veld
Doorzaai: 100-125 kg/veld

ProMaster SV 8 
Voor een robuuste grasmat

Samenstelling:
50% Engels raaigras (sportveldtype)
50% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Toepassing:
• Voor inzaai en doorzaai van sportvelden / plantsoenen 

indien er voldoende rusttijd is

Eigenschappen:
• Snel herstel na schade
• Sterke beworteling
• Extra veldbeemd in de grasmat

Zaaiadvies:
Inzaai:  200-250 kg/veld
Doorzaai: 100-125 kg/veld

Sportvelden
met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

BalanceMaster
voor extra sterke velden

• Super sterke beworteling
• Meer grondcontact, daardoor betere kieming
• Direct voeding bij de kiemplant
• Extra speelduur
• Minder uitspoeling

In BalanceMaster is het aandeel Veldbeemd gecoat. Hiermee komt deze soort nog beter tot zijn recht in de grasmat.

met

geeft extra voorsprong
NIEUW

Samenstelling:
40% Engels raaigras (sportveldtype)
35% Engels raaigras (4turf)
25% Veldbeemdgras (sportveldtype gecoat)

Zaaiadvies:
Inzaai:  225-250 kg/veld
Doorzaai: 115-125 kg/veld

BeemdMaster 
voor extra sterke velden

• Meer veldbeemd in de grasmat via BeemdMaster
• Afgestemd op het nieuwe DDS-zaaisysteem van Vredo
• Betere kieming veldbeemdgras door ondiep zaaien
• Sterker veld met meer speeluren
• Toevoeging Gromax voor nog beter resultaat

NIEUW

Samenstelling:
100% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Zaaiadvies:
BeemdMaster: 40 – 50 kg/veld
QuickMaster: 150 – 160 kg/veld



B3 Master
Bermmengsel stevigheid troef

Samenstelling:
30% Roodzwenkgras forse uitlopers
20% Roodzwenkgras gewoon
45% Hardzwenkgras / Schapegras gewoon
5% Struisgras gewoon

Toepassing:
• Bermen/taluds met weinig onderhoud

Eigenschappen:
• Sterke mat door extra beworteling
• Geeft wegberm extra stevigheid
• Droogtetolerant
• Zouttolerant
• Extensief beheer

Zaaiadvies:
100-125 kg/ha

BTK 1100 Master
Snel startend bermmengsel

Samenstelling:
15% Westerwolds raaigras (grasveldtype)
50% Roodzwenkgras forse uitlopers
10% Roodzwenkgras gewoon
15% Veldbeemdgras
10% Struisgras gewoon

Toepassing:
• Bermen/taluds en dijken met snelle aanslag

Eigenschappen:
• Super snelle start
• Bestrijdt erosie
• Weinig onderhoud
• Zouttolerant

Zaaiadvies:
100-125 kg/ha

Bermen

Dijken en taluds

D1 Master
All-round dijkenmengsel

Samenstelling:
40% Engels raaigras
25% Veldbeemdgras
15% Roodzwenkgras fijne uitlopers
10% Roodzwenkgras forse uitlopers
10% Witte klaver

Toepassing:
• Intensieve dijken, ook voor beweiding

Eigenschappen:
• Snelle start
• Te beweiden
• Sterk zodevormend

Zaaiadvies:
100-125 kg/ha

D2 Master
Duurzaam dijkenmengsel

Samenstelling:
10% Engels raaigras
30% Veldbeemdgras
30% Roodzwenkgras fijne uitlopers
30% Roodzwenkgras forse uitlopers

Toepassing:
• Extensieve maaidijken

Eigenschappen:
• Weinig onderhoud, lage kosten
• Stevige begroening van dijken
• Snel herstel na schade
• Bevat droogtetolerante grassoorten

Zaaiadvies:
100-125 kg/ha
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Gazons/Plantsoenen
LawnMaster
De mooiste gazons in een  
handomdraai

Samenstelling:
20% Engels raaigras (gazontype)
45% Roodzwenkgras gewoon
15% Roodzwenkgras fijne uitlopers
20% Veldbeemdgras (gazontype)

Toepassing:
• Speelgazons

Eigenschappen:
• Robuust mengsel
• Verdraagt forse betreding
• Snel herstel na schade aan graszode

Zaaiadvies:
2-3 kg/are (200-300 kg/ha)

SlowMaster
Gazons met weinig onderhoud

Samenstelling:
10% Engels raaigras (gazontype)
65% Roodzwenkgras gewoon
20% Schapegras gewoon
5% Struisgras gewoon

Toepassing:
• Extensief gazon

Eigenschappen:
• Zorgt voor een dichte grasmat
• Groeit goed in de schaduw
• Weinig maaibeurten nodig
• Verdraagt kort maaien goed
• Hoge sierwaarde

Zaaiadvies:
3-3,5 kg/are (300-350 kg/ha)

RecreaMaster
Het mengsel voor sportgazons, 
parken, plantsoenen en campings

Samenstelling:
20% Engels raaigras (gazontype)
20% Engels raaigras (4turf)
35% Roodzwenkgras gewoon
25% Veldbeemdgras (sportveldtype)

Toepassing:
• Plantsoenen/campings/parken/trapveldjes
• Sport- en speelgazons

Eigenschappen:
• Breed inzetbaar
• Snelle start
• Weinig onderhoud
• Zorgt voor dichte mat

Zaaiadvies:
2-3 kg/are (200-300 kg/ha)
ProNitro-zaad: 3-4,50 kg/are (300-450  kg/ha)

FinesseMaster
Gazon met veel sierwaarde

Samenstelling:
10% Engels raaigras (gazontype)
35% Roodzwenkgras fijne uitlopers
30% Roodzwenkgras gewoon
25% Veldbeemdgras (gazontype)

Toepassing:
• Siergazons

Eigenschappen:
• Uitzonderlijk mooie sierwaarde
• Droogtetolerant
• Weinig onderhoud

Zaaiadvies:
2,5-3 kg/are (250-300 kg/ha)

Ook leverbaar GrasGidsmengsel: R1 Master

met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

met

voor eensnellere start

met

geeft extra voorsprong
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Veldbloemen
Speciale mengsels bestaande uit diverse traditionele veldbloemen. Zeer geschikt voor bermen, plantsoenen 
en onbeteelde terreinen. Er zijn ook mengsels beschikbaar die zeer geschikt zijn voor arme en droge gronden.

Graszodenteelt
RollMaster
Efficiënter graszoden telen

RollMaster: het merk waaronder binnen Masterline diverse mengsels worden aangeboden. Mengsels 
speciaal samengesteld volgens de allerhoogste eisen van de graszodenindustrie. Met of zonder 
toevoeging van ProNitro, GroMax of Microclover.

Meststoffen
DLF biedt binnen haar lijn Mastercare een complete lijn meststoffen aan. Meststoffen, die speciaal 
ontwikkeld zijn om haar nutriënten langzaam af te geven, zodat deze gedurende het hele seizoen 
beschikbaar komen. Dit geeft een mooier beeld van de grasgroei.

Bemestingsadvies op maat: vraag de DLF accountmanager.
Een toegepast bemestingsadvies maakt duidelijk wanneer en hoeveel meststof u dient te strooien. De 
eerste stap naar een optimale bemesting is het analyseren van de bodem volgens de methode Spurway 
Sport & Recreatie. DLF kan dit voor u regelen. Vraag onze man ter plekke.

Natuurgras: duurzaamheid ten top
Gemeentes en overheden worstelen met de vraag hoe zij CO2-neutraal kunnen produceren. DLF heeft 
binnen Plantumverband meegewerkt aan het rapport: Gras is echt groen: werken aan duurzame sportvelden. 
De conclusie is overtuigend: Levend gras is bij het juiste onderhoud een zeer duurzaam en milieuvriendelijk product.  
Beleidsmedewerkers kunnen nu een betere keuze maken dan voorheen.

Een sportveld met 400 speeluren produceert gemiddeld 8114 kg CO2 per jaar.
Specifieke DLF innovaties leveren zelfs een nog betere 
Carbon footprint op:
• Gebruik 4turf
• Gebruik ProNitro
• Gebruik Microclover

Kortom: duurzaam inkopen met de innovaties van Masterline.

Grasmengsel scenario
CO2 verbruik

Kg CO2 eq. / jr. Relatief %

Normaal 8.114 100

met 4turf® 5.613 69

met ProNitro® 5.410 66

met Microclover® 4.949 61

PRODUCTIE CO2 equivalenten per veld per jaar

met

voor eensnellere start

met

geeft extra voorsprong
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Bermen Dijken Taluds

Intensief beheer B3 Master D1 Master D1 Master

Extensief beheer B3 Master D2 Master D2 Master

Snelle aanslag / erosiebestrijding BTK 1100 Master BTK 1100 Master BTK 1100 Master

MENGSELKEUZE BERMEN / DIJKEN / TALUDS

MENGSELKEUZE GAZONS / PL ANTSOENEN

Speel- / sportgazon Sier- / speelgazon Traaggroeiende gazons Plantsoenen / Parken Campings       

Intensief gebruik RecreaMaster
RecreaMaster ProNitro LawnMaster FinesseMaster RecreaMaster RecreaMaster ProNitro

Weinig onderhoud LawnMaster FinesseMaster SlowMaster
FinesseMaster LawnMaster RecreaMaster

Droogtegevoelige gronden RecreaMaster ProNitro
LawnMaster

RecreaMaster ProNitro
LawnMaster

SlowMaster
FinesseMaster

SlowMaster
FinesseMaster

RecreaMaster ProNitro
ExtraMaster

Inzaai sportvelden Doorzaai sportvelden 

Supersnelle start ExtraMaster ExtraMaster

Snelle start QuickMaster SV 100
BalanceMaster

QuickMaster SV 100
BalanceMaster

Intensief gebruik ProMaster SV 7 / BalanceMaster
ProMaster SV 8

ProMaster SV 7
BalanceMaster

Droogtegevoelige velden BalanceMaster
ExtraMaster

ExtraMaster
BalanceMaster

MENGSELKEUZE SPORT VELDEN

Mengselkeuze Masterline

Nutrigrow Nutri-N Nutrifer

Algemene formule 20+5+10+3MgO+2Fe 22+5 14+0+7+9Fe

Stikstoffases
4N kort
8N middel
8N lang

Nitrificatieremmer
6N kort
3N middel
5N lang

Granulaat Normaal Normaal

Gebruik Algemeen gebruikte velden, trainingsvelden, 
recreatieterreinen, greens, tees en gazons Sportvelden en fairways Voor een mosvrij gazon, sportvelden, openbaar 

groen, tees, greens en tuinen

Toepassen Voorjaar, zomer en herfst Doorzaaiperiode (mei)+ najaar Vroege voorjaar, zomer tot late herfst

S AMENSTELLING EN GEBRUIK MESTSTOFFEN

   De grasoplossingen
        van morgen
   zijn vandaag al 
         bij DLF
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DLF presenteert met trots deze nieuwe 
Masterlinebrochure, met toprassen uit de bekende 
Rassenlijsten. Ons doel is te komen tot fijnbladige, 
dichte grasrassen met de beste tolerantie tegen 
bespeling, ziekte en droogte.

Het gebruik van de Masterline mengsels op de 
Europese sportvelden neemt de laatste jaren fors 
toe. De samenstelling is zorgvuldig uitgekozen uit 
de brede portfolio van rassen van de DLF-groep en 
alleen de allerbeste grassen worden geselecteerd 
binnen Masterline.

        Van
zorgvuldige selectie 
    tot absolute 
perfectie

Postbus 1 •  4420 AA Kapelle • Tel. +31 (0)113 347 911 • Fax +31 (0)113 330 110 • www.dlf.nl • info@dlf.nl
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