
Alle AQUATROLS producten zijn vanaf nu enkel en alleen beschikbaar bij 
SUPATURF aan de beste voorwaarden ! 

REVOLUTION:  
 
De welbekende wetting agent Revolution kan de hoeveelheid irrigatiewater in droge periodes precies worden 
bepaald. Op het moment dat er te veel regen valt en de bodem verzadigd raakt dan zorgt Revolution toch voor 
een zeer goed speelbare golfbaan. 
 
De belangrijkste voordelen van “Revolution” : 
 

• Gaat systematisch Dry Patch tegen 
• Balans tussen water en lucht in de bodem 
• Verbeterd de weerbaarheid van het gras in stresssituaties 
• In natte omstandigheden vloeit het overtollige water weg 
• Verbeterd de chlorofyl productie voor een consistente kleur 
• Dosering van Revolution is 19 Liter per hectare. 
• Verkrijgbaar in bidons van 10 L 

AQUEDUCT:  
 
Is speciaal ontworpen om snel herstel te bieden aan een bestaand water probleem zoals bijvoorbeeld een droge 
plek (Dry Patch). verplaatst het water diep in de wortelzone, vermindert de waterafstotendheid en herstelt het 
vermogen van de wortelzone om een optimaal vochtgehalte te bereiken. 
 
De belangrijkste voordelen van “Aqueduct” : 
 

• Specifiek ontworpen om snel herstel te bieden aan bestaande  
vocht problemen 

• Vermindert de waterafstotendheid snel 
• Dosering van Aqueduct is 25 Liter per hectare.  
• Verkrijgbaar in bidons van 10 L. 

 
AQUEDUCT FLEX: 
  
Is een volledig nieuw strooibare granulaat wetting agent met een dubbele werking. Het product voorkomt Dry 
Patch wanneer het in een regulier onderhoudsschema wordt meegenomen, mocht er echter al Dry Patch 
aanwezig dan herstelt dit product de schade snel. 
Wanneer er schade door Dry Patch aanwezig is, zorgt dit product voor een zichtbaar herstel binnen 3 dagen. 
Als Aqueduct Flex in het onderhoudsschema meegenomen wordt dan is men voor 30 dagen beschermt tegen 
schade door droogte. 
 
De belangrijkste voordelen van “Aqueduct Flex”: 
 

• Na 3 dagen zichtbaar herstel op bestaande Dry Patch 
• Biologisch afbreekbaar 
• Geen verbranding bij applicatie 
• 30 dagen bescherming voor droogte in een onderhoudsschema 
• Duurzame hersluitbare zakken 
• Dosering is 1,25 kg per 100 m2 voor op bestaande Dry Patch.  
• Bij een maandelijkse toepassing is de dosering 50 kg per hectare.  
• Verkrijgbaar in 20 kg verpakkingen. 

 
Andere gekende AQUATROLS wetting agents beschikbaar: Primer 604, Advantag-Pellets, Zipline, enz… 
  
Voor meer info of een gratis offerte:  02 253 40 77 e-mail: info@supaturf.be of  www.supaturf.be 

Met sportive groeten, 

M. Chouiten, 

Manager. 

 


