‘Goed graszaad nooit te duur’
Met het doorzaaiseizoen voor de deur komt het weer aan op de mengselkeuze. Laat dit geen sluitpost zijn, want de post graszaad heeft
nagenoeg geen effect op de jaarlijkse kosten van sportveldonderhoud. We praten over nog geen 6% van het budget. Een verstandige
mengselkeuze is de sleutel tot succes en zal op den duur zelfs geld opleveren. Immers, hoe beter de grasbezetting, hoe langer de levensduur
van de mat.
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De Nederlandse sportveldsector heeft als innovatief grassenland bij uitstek een positie te verdedigen. Denk hierbij aan vindingen als de Vertidrain,
de Fieldtopmaker en het SGL-belichtingssysteem
in stadions overal ter wereld. Ook kent Nederland
een lange historie van gerenommeerde veredelingsbedrijven, die al meer dan 30 jaar in
voorheen de Rassenlijst en nu de Grasgids nieuw
beproefde rassen publiceren.
Elk jaar grote stappen
De veredelingssector investeert jaarlijks veel in
research en development van nieuwe grasrassen.
Veelbelovende nieuwe rassen worden uitgebreid
beproefd op tal van eigenschappen als bespelingstolerantie, standvastigheid, droogtetolerantie
en ziekteresistentie.
Wist u dat de bespelingstolerantie van Engels
raaigras en veldbeemdgras de laatste 30 jaar met
bijna 25 procent is toegenomen, en dat ook in
andere eigenschappen als herstellingsvermogen
en ziekteresistentie elk jaar grote stappen gezet
worden? Alleen de nieuwe rassen die significant
beter scoren dan bestaande worden opgenomen
in de Grasgids, zodat het niveau steeds hoger
wordt.
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)
controleert de zuiverheid en kiemkracht, de
samenstelling en de rassen van het sportmengsel.

Is aan de kwaliteitseisen voldaan, dan krijgt het
sportveldmengsel het predicaat SV7, SV8 of het
nieuwe SV100. Let als eindgebruiker dus altijd op
de labels van de zakken.

bestreden worden. Ook moet rekening worden
gehouden met beperkingen ten aanzien van
beregenen en bemesten. De grasmat van de
toekomst moet tegen een stootje kunnen!

Bezuinig niet op graszaad
Over enkele weken worden de eerste velden
weer doorgezaaid. De grasmengselkeuze is
gezien het grote aanbod niet altijd gemakkelijk.
Ga voor kwaliteit, en stem de mengselkeuze altijd
af op de hersteltijd die het veld krijgt. Omwille
van de vele bezuinigingen in de laatste jaren is
helaas ook bij de grasmengselkeuze geregeld
ingeboet op kwaliteit. Onterecht: bezuinigen op
graszaad heeft geen of weinig effect op de jaarlijkse kosten van sportveldonderhoud. Voor een
sportveld van gemiddeld 375 speeluren variëren
de jaarlijkse onderhoudskosten tussen de € 5.000
en € 10.000. Toplaagbewerkingen, speelschadeherstel en maaikosten slokken het grootste
deel van het budget op. Doorzaaien vraagt met
slechts € 200 tot € 500 het minste.

Grote rol voor veldbeemdgras
Schat in dit opzicht de rol van zowel Engels
raaigras als veldbeemdgras op waarde: beide
soorten hebben elkaar nodig in een hoogwaardig
voetbalveld. Sportvelden met een hoger aandeel
veldbeemdgras zijn sterker, efficiënter met water
en nutriënten en hebben een groot herstellend
vermogen.

Grasmat van de toekomst
Ook externe omstandigheden dwingen de fieldmanager om de juiste grassenkeuzes te maken.
Denk hierbij aan de Green Deal: de grasmat van
de toekomst moet een goed gesloten zode vormen, want de onkruiden moeten dan mechanisch
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