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Wat is voetballen zonder echt gras? Steeds vaker duiken er berichten in de pers op dat voetballers het liefst kiezen voor een echt natuurgrasveld. En dat is begrijpelijk. Gras geeft het echte voetbalgevoel weer. Voetballen is modder aan je benen en de geur van het gras in je
neusgaten.
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Rassenonderzoek
In Nederland kennen we de Grasgids, waarin de
resultaten van het Nederlandse rassenonderzoek
zijn opgenomen. Deze gids wordt ook in België
als leidraad gebruikt.
De grondslag van de Grasgids is het zogenaamde
CGO (cultuur- en gebruikswaardeonderzoek) voor
grasrassen. Dit onderzoek naar de kwaliteit van
grasrassen valt onder de verantwoordelijkheid van
Plantum. In dit onderzoek worden de nieuw ontwikkelde grasrassen van de kwekers vergeleken
met de rassen in de huidige Grasgids. Een nieuw
grasras wordt pas opgenomen, als aangetoond is
dat de kwaliteit van dit ras beter is dan de gemiddelde kwaliteit van het bestaande assortiment.
Om de objectiviteit te waarborgen, worden de
beoordelingen door het PPO (Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving) uitgevoerd. De te onderzoeken rassen worden op meerdere locaties
uitgezaaid. Hiermee wordt de wetenschappelijke
betrouwbaarheid fors vergroot. Doel van het
onderzoek is de gebruikers een goede basis te
geven bij de keuze van het juiste ras binnen de

aangeboden mengsels, zowel in openbaar groen,
golf als in sport. Tevens heeft de Grasgids als
doel om de markt af te schermen voor kwalitatief mindere rassen; een extra zekerheid voor de
hoge eisen die wij in ons land stellen.
Wat bepaalt de kwaliteit van een mengsel?
Voor een groot deel wordt de mengselkwaliteit
bepaald door de kwaliteit van de gebruikte rassen. Een gerichte rassenkeuze kan de betredingstolerantie, de dichtheid van de zode, de
kans op ziektes en de kleur van de grasmat sterk
beïnvloeden. Voor wedstrijdvelden gaat de voorkeur uit naar een zaadmengsel van 75% Engels
raaigras en 25% veldbeemdgras (SV7-mengsel)
of een SV100-zaadmengsel (een blend van 100%
Engels raaigras-rassen). Het SV7-mengsel wordt
ook aanbevolen voor trainingsvelden, wanneer
deze tijdig (medio april) kunnen worden doorgezaaid. Als de trainingsvelden pas eind mei
worden doorgezaaid, gaat de voorkeur uit naar
een SV100.

Nieuw in Grasgids 2015
In de nieuwe Grasgids zijn de meest actuele
cijfers per ras weergegeven. Er zijn nieuwe rassen toegelaten bij Engels raaigras, bij roodzwenk
gewoon en bij roodzwenk met forse uitlopers.
Ieder nieuw ras geeft weer een mooie aanvulling
van het assortiment.
De rassen die voor het eerst vermeld worden,
zijn:
• Engels raaigras sport: Eurosport van DSV
Nederland
• Roodzwenkgras gewoon: Bogart en Highnoth,
beide van DLF/Innoseeds
• Roodzwenkgras grof: Hastings van DLF/
Innoseeds en Barsylia van Barenbrug

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4991
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