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Aqua Aid Europe herkende de vraag naar 
kleinere verpakkingen en ontwikkelde de 
Garden Pro-lijn, waarvoor Vos Capelle in 
Nederland distributeur is. De afgelopen 
maanden heeft Vos Capelle deze nieuwe 
productlijn met succes in de markt gezet. 
Bodembalans, -structuur, -leven en -vocht-
beheersing zijn immers heel belangrijk.

Aqua Aid Europe brengt met de Garden Pro Line 
professionele producten naar de particuliere 
tuin. Hiermee krijgen klanten de beschikking 
over unieke 3D-surfactants, uitzonderlijke kalk-
producten en biologische biostimulanten die 
normaliter enkel voor professionele sportvelden 
worden gebruikt. Met name in de professionele 
golf- en voetbalindustrie worden Aqua Aid-
producten veelvuldig toegepast om een grasmat 
van de hoogste kwaliteit te realiseren en onder-
houden. De Garden Pro Linebestaat uit verschil-
lende producten, waaronder surfactants, kalk-
producten en biostimulanten. Al deze producten 
zijn toepasbaar op het gazon, in de borders en in 
potplanten/bloembakken.

Surfactants
PBS150 is een vochtregelaar die vocht vast-
houdt bij de wortel, zodat de kans op verdro-
ging vermindert en de plant minder stress 
heeft. PBS150 is beschikbaar in korrel en vloei-
bare vorm. De korrelvariant is eenvoudig aan 
te brengen met een meststrooier. De vloeibare 
variant is efficiënter in gebruik en is toepasbaar 
met een gieter of (rug)spuit. Toepassing van 
PBS150 zorgt voor een besparing in water tot 
wel 35 procent en verdeelt vocht bij de wor-
tel. Dit maakt het gazon sterker en verbetert 
ook de meststofopname. Aqua Aid adviseert 
PBS150- of PBS150-granulaat toe te passen aan 
het begin van het groeiseizoen (medio april) en 
te herhalen na drie maanden.

OARS PS-granulaat is een biologisch afbreek-
baar product dat bodemvocht in de toplaag 
helpt af te voeren. Het werkt langdurig en 
maakt gebruik van een speciale productstruc-
tuur die de afbraak van het product vermindert. 
OARS PS verbetert waterafvoer in de bodem, 
verdeelt vocht homogeen en maakt voedings-
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stoffen langer en beter beschikbaar voor de 
plant. OARS PS-granulaat vermindert water-
afstotendheid in de bodem en zorgt voor zeer 
effectief watermanagement. Geadviseerd wordt 
om OARS PS-granulaat minimaal twee keer per 
jaar toe te passen.

Kalkproducten
VerdeCal G is een kalkproduct dat de bodem 
verbetert en bemesting doeltreffender maakt. 
Het versterkt de grasplant en vermindert 
onkruid. VerdeCal G verbetert de bodem-
structuur en werkt tien keer sneller dan 
reguliere kalkproducten. Aqua Aid adviseert 
om VerdeCal G minimaal twee keer per jaar toe 
te passen. Toepassingsadvies is 2,5 kilogram 
per 100 vierkante meter gazon. Direct na het 
aanbrengen het gazon met water besproeien. 
VerdeCal G is beschikbaar in een verpakking 
van 5 kilo en grotere zakken van 23 kilo.

Biostimulanten
Worm Power is een biologisch product 
gebaseerd op wormencompost en verbetert 
de gezondheid van de bodem. Worm Power 
ver betert noodzakelijke biodiversiteit en zorgt 
voor een betere meststofopname. Het product 
bevat 1400 verschillende micro-organismen 
en is een 100 procent natuurlijk en chemievrij 
product. Aqua Aid adviseert om Worm Power 
maandelijks toe te passen tijdens het 
groeiseizoen.

Deze Garden Line-producten zijn van de hoog-
ste kwaliteit en om deze zo efficiënt mogelijk 
hun werk te laten doen, adviseert Aqua Aid 
nog een extra stap voorafgaand aan de appli-
catie. U kunt de kwaliteit van de bodem van 
uw tuin makkelijk zelf meten. En zoals bekend: 
meten is weten. Met de metingen op zak kunt 
u de applicatie nog specifieker aanpassen. 
Een eenvoudige manier van meten is met de 
FieldScout TDR 150-bodemvochtmeter. Deze 
meter verricht metingen met slechts één druk 
op de knop. Met meetstaven van verschillende 
lengtes kunt u eenvoudig het bodemvocht 
meten op verschillende dieptes in de grond. De 
Fieldscout TDR 150 combineert een compact 
display met een geavanceerde meetsensor. De 
meter is te gebruiken in diverse toepassingen, 
zoals op sportvelden en golfbanen, voor contai-
ner- en vollegrondsteelten, wegenbouw en in 
het openbaar groen. U kunt de geschikte maat 
meetpennen apart bijbestellen.

Voor meer informatie over de Garden Pro Line 
en deze meters, ga naar www.aquaaid.eu of
www.voscapelle.nl

www.voscapelle.nl
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