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SANAC STELT NOVITEITEN
SPEEL-EN SPORTGAZON VOOR
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‘speelgazon Sanac’ hoort thuis bij de
fijne speelgazons. Het is een mengsel
met traag groeiende grassoorten waaronder veldbeemd en roodzwenkgras met
een klein aandeel Engels raaigras. Het
‘sportgazon Sanac’ bevat een selectie van
fijn Engels raaigras en een kleiner aandeel veldbeemd die naast betredingstolerant te zijn, toch het uitzicht geven van
een eerder fijnbladig gazon. Tevens kan
dit mengsel als doorzaaimengsel worden
aangewend wegens de snelle kieming en
jeugdgroei.
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Optimalisatie van de gazonmengels
Zowel de mengsels ‘Sportgazon Sanac’
als ‘Speelgazon Sanac’ werden geoptimaliseerd en op het demonstratieveld
gezaaid naast twee vergelijkbare referentiemengsels die in de handel verkrijgbaar zijn. De rassen in deze mengsels kenmerken zich door een goede
ziekte-resistentie, snelle vestiging en
goede betredingstolerantie. De uitzaai
van de grasstroken vond plaats op 4 mei.
Kort na de zaai kon men vaststellen dat
alle mengsels met Engels raaigras een
zeer snelle start kenden. Het resultaat
was een perfect diepgroen gazon, zelfs
bij een lagere bemestingsgraad. Het
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Speciaal voor tuinaannemers heeft SANAC op de site van de Werktuigendagen te
Oudenaarde een demonstratieveld aangelegd. Naast de selectie gazonmengsels en
Tagetes werden er ook onkruidbestrijdingsdemo’s aangelegd.

De rassen in deze mengsels hebben een
goede ziekteresistentie, snelle vestiging en
goede betredingstolerantie.
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Tagetes Nemamix voorgesteld
Deze biologische aaltjesbestrijder en
groenbemester voor sierteelt en groenvoorziening is een uiterst effectieve bestrijder van vrijlevende Pratylenchus
aaltjes. Afhankelijk van de soort en de
teeltduur kan het percentage aaltjes met
90% worden gereduceerd. Het levert bovendien een fraai ogend gewas op. De
zaaiperiode start vanaf 15 mei, na 15 juli
wordt best niet meer gezaaid daar de totale teeltduur mogelijks te kort kan zijn.
Essentieel voor de aaltjesbestrijding is
dat het gewas minimaal drie maanden
moet aangehouden worden. Tagetes Nemamix geeft een snelle bedekking waardoor de onkruiddruk minimaal is. Het
bevat een mengsel van patula-soorten
welke 60 tot 80 cm hoog kunnen worden.
Ervaringen met onkruidbestrijding
Op de demoveldjes werden een aantal
herbiciden op hun werking getest.

Tagetes Nemamix geeft een snelle bedekking waardoor de onkruiddruk minimaal is.

Het doel was om de mogelijkheden na te
gaan om zaailingen van straatgras, hanenpoot, bloedgierst, … in een jong gazon aan te pakken. Roodzwenkgras zou
bij bepaalde behandelingen ongevoelig
zijn waardoor er in fijne siergazons wel
meer mogelijkheden zijn om ongewenste
grassen aan te pakken. Glyfosaat zou aan
een sterk verlaagde dosis toch nog een
behoorlijke werking hebben op onder andere jong straatgras en hanenpoot, terwijl roodzwenkgras vrijwel ongevoelig en
Engels raaigras matig gevoelig reageren.
De omstandigheden tijdens de uitvoering
van deze behandeling waren door de
droogte in augustus echter niet optimaal
waardoor het voor definitieve besluiten
nog wat te vroeg is.
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