
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Declaraties: 

 
Totaalstikstof 
     15 % Ureumstikstof 
wateroplosbare zwavel 
wateroplosbaar ijzer 
wateroplosbare koper 
wateroplosbaar mangaan 
wateroplosbaar zink 

15 % N 
 

10 % SO3 
8,0 % Fe 

0,002 % Cu 
0,02 % Mn 
0,001 % Zn 

 
EG-meststof 
Nettogewicht: 13,8 kg    
Inhoud: 10 L 
 
Doseringsaanbevelingen: 

 

 Tijdstip Hoeveelheid 
(l/ha) 

Concentratie 
(% bij 800 l/ha) 

N-
bemesting 
(kg N/ha) 

Greens, Tees, Fairways Voorjaar 
Zomer 
Herfst 

5 – 10 
10 – 20 
20 – 40 

0,63 – 1,25 
1,25 – 2,5 

2,5 – 5 

1,0 – 2,0 
2,0 – 4,0 
4,0 – 8,0 

Sportvelden Jaarrond 20 – 40 2,5 – 5 4,0 – 8,0 

Basfoliar® Ferro Top® SL 
15+0+0 (+10+8) 

 
Geconcentreerde, vloeibare meststof bevattende 
stikstof, zwavel, ijzer en sporenelementen voor 

bemesting van grasvelden. 

Basfoliar® Ferro Top® SL is een geconcentreerde 
vloeibare meststof met stikstof en ijzer dat zorgt 
voor een duidelijke verbetering van de vitaliteit 
en het groenaspect van golf- en sportvelden. 
De nutriënten worden na het verspuiten snel 
opgenomen en zorgen voor een snelle 
groenkleuring van het gras. Om deze reden is het 
product bijzonder geschikt voor een snelle 
verbetering van het groenaspect, in het 
bijzonder vlak voor tornooien en 
kampioenschappen, maar ook voor het opfrissen 
van gazons of parken voor bepaalde 
evenementen (communies, huwelijksfeesten, …) 
leent dit product zich bijzonder goed. 



 
 
 
 
 
 
 
Basfoliar® Ferro Top® SL kan door verdunning met water met de gebruikelijke spuit voor 
gewasbeschermingsmiddelen worden verspoten. De aanbevolen dosering wordt in 800 l 
water/ha verdund, om op die manier een voor planten verdraagbare concentratie te bereiken. 
In voorjaren met koude temperaturen is het gebruik ter voorkoming van schade aan de 
gevoelige grasplanten niet aan te bevelen. De aangegeven doseringen moeten toegepast 
worden op een goed met stikstof bemeste bodem.  
Doseringen moeten naar behoefte worden gegeven. Een snelle groenverkleuring (bijvoorbeeld 
voor tornooien/kampioenschappen) wordt bereikt wanneer twee tot vier dagen voor de 
gebeurtenis bemest wordt. Bij doseringen vanaf 20 l/ha moet de behandelde grasvlakte na de 
toepassing beregend worden (3-4 l water/m²). Ook bij direct gebruik van de grasvlakte moet 
er beregend worden. 
 
Toepassing:  
 
Basfoliar® Ferro Top® SL kan met alle gebruikelijke spuitmachines voor 
gewasbeschermingsmiddelen verspoten worden. Tijdens het ingieten van de Basfoliar® Ferro 
Top® SL in een half met water gevulde tank moet er intensief gemengd worden. Aansluitend 
kan eventueel een gewasbeschermingsmiddel worden toegevoegd en wordt de tank verder 
met water afgevuld. Ook tijdens het verspuiten van de vloeistof moet er gemengd worden, 
lange momenten van stilstand van de vloeistof moeten vermeden worden. Basfoliar® Ferro 
Top® SL is met de meeste gewasbeschermingsmiddelen mengbaar. Wanneer mengsels met 
meerdere gewasbeschermingsmiddelen voorzien zijn, is een proefmenging en een bespuiting 
van een kleine proefoppervlakte aan te bevelen. 
 
Belangrijk: De aanbevolen hoeveelheden niet overschrijden. Alleen op grasvlakten verspuiten, 
niet op bestrating. Ook moet contact met kleding vermeden worden, met het oog op 
roestvlekken. Om roestvlekken op sportkleding te vermijden, is het advies om de behandelde 
grasvlakte te beregenen met 3-5 l water/m². Onvoorzichtig gebruik kan het oppervlaktewater 
vervuilen. Het product mag niet in natuurgebieden, in grondwaterwingebieden, in meren, 
plassen en andere waterpartijen toegepast worden. Resten van het product niet als huisvuil 
wegwerpen, maar de bus zorgvuldig naspoelen en het restant verspuiten over de grasvlakte. 
Pas na reiniging van de verpakking kan deze naar een erkend verzamelpunt afgevoerd worden. 
 
 
 
 
 

 
 

Basfoliar® Ferro Top® SL 
(bevat ijzer(II)-sulfaat) 
 
H302: Schadelijk bij inslikken. 
H315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P280: Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P301 + P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P332 + P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. 
P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P362 + P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend verzamelpunt. 


