‘Dubbeldoelkoeien r
het niet in de melktop, maar onze dub
rassen wél in de spo
en gazontop!’
Robuustheid en esthetische eigenschappen op zijn
sterkst gecombineerd voor de Grasgids

Iedereen binnen deze lezersdoelgroep weet dat dubbeldoelkoeien, zoals de Lakenvelders, zeldzaam zijn geworden. Niet dat ze verdwijnen, maar ze
hebben doelgericht hun plekje verworven bij melkveehoudende hobbyboeren, natuurbegrazingsprojecten, zorgboerderijen en bedrijven met agrotoerisme. Commerciële boeren, die harde pecunia aan hun koeien moeten overhouden, kiezen nog ofwel voor een vleeskoe, ofwel voor een melkkoe. Net
zoals tweetalige kinderen die hun beide moedertalen nooit voor honderd procent onder de knie krijgen, is een dubbeldoelkoe geen topper, noch op
vleestypisch, noch op melktypisch gebied. Hoe zit dat dan met de meerwaarde van dubbeldoelgrasrassen?
Auteur: Santi Raats

Dubbeldoelrassen staan al tientallen jaren in de
Grasgids en in de STRI/Bingley list, voor zowel

scoort dan de nummer 6 op de lijst. Dertig jaar op
de lijst betekent een hoge kwaliteit.

gazon als sport. Dubbeldoelrassen worden niet
speciaal getest. Ze lopen gewoon mee in de officiële sport- en gazonproeven voor de Grasgids.
DSV heeft dubbeldoelras Limousine al dertig jaar
in de Grasgids staan bij gazon en sport. Dat is een
prestatie omdat een nieuwe grassoort alleen op de
Grasgids-lijst komt te staan als deze minstens beter

Geen vergelijking
Steven Wiersema, salesproductmanager DSV
zaden Nederland, vindt dubbeldoelras om die
reden niet te vergelijken met dubbeldoelkoeien.
‘Dubbeldoelkoeien redden het kwalitatief bezien
niet echt onder de melkkoeien, maar ook niet
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onder de vleeskoeien. Maar onze dubbeldoelrassen Limousine en met name Joker staan zowel bij
gazon als bij sport hoog op de lijst: Limousine op
6 bij sport en 6 bij gazon, Joker zelfs op 3 bij sport
en 2 bij gazon. Zij kunnen allebei heel goed mee
in de top.’
DSV zet binnen de veredeling zelfs specifiek in
op de dubbeldoelrassen voor de Grasgids en de
Bingley list. ‘Nu kan Limousine nog meekomen,

4 min. leestijd
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veld, maar dat ze ook meteen uitstoelen, zodat de
zode snel dicht is. Daarnaast moet het gras mooi
groen worden. Andersom geldt voor gazons: door
evenementen en recreatief spel op grasvelden in
bijvoorbeeld parken, moet gras daar niet alleen
mooi zijn, maar ook tegen een stootje kunnen.’ Een
voorbeeld waar dubbeldoelras begin volgend jaar
wordt gelegd, is landschapspark Lingezegen langs

Gras moet tegen een stootje

de weg tussen Arnhem en Nijmegen. Ook ligt
dubbeldoelras in Park Matilo in Leiden en in het

redden
en vleesbeldoelort-

Zuiderpark in Den Haag, dat voor een deel bestaat
uit een evenemententerrein en een ijsbaan.
Dubbeldoel-Engels raaigras en veldbeemd
Engels raaigras wordt als dubbeldoelras vooral
geselecteerd op close mowing voor sport (betreding) als gazon (zodedichtheid en fijnheid van
blad). Bij veldbeemd is het selecteren op dubbeldoelrassen een stuk lastiger, omdat veldbeemd
‘apomictisch’ is. Dat houdt in dat de zaadkern
in het stuifmeel van de plant niet samensmelt
met de eicel. De kiem bevat zodoende enkel de
eigenschappen van de moederplant. Gelukkig is
veldbeemd niet helemáál apomictisch, waardoor
er een kleine mogelijkheid is om wél te kruisen.
Wiersema: ‘Omdat de plant voor het grootste
deel apomictisch is, werken we vaak vanuit een
bestaande genenpoel. Een voorbeeld is het ras
Limousine. Dit ras kwam in 1985 voor het eerst op
een rassenlijst in Duitsland en staat al als langste in

kunnen, maar het oog wil
ook wat

de Grasgids. Limousine heeft een goede bladfijnheid en hoge zodendichtheid. Het ras presteert
ook goed onder betreding. Onze hoofdveredelaar
Cord Schumann zegt dat de Limousine-genenpoel
gezien kan worden als de basis van bijna alle
toprassen veldbeemd uit de Grasgids, zoals
Liegnitz en Joker. Deze genenpoel kenmerkt zich
doordat de rassen heel gelijkmatig groeien. Ze
hebben wat tijd nodig om zich te vestigen, maar
zodra ze gevestigd zijn, hebben ze met hun sterke
zode een van de hoogste betredingstoleranties.

maar we willen voor de toekomst ook nieuwe
rassen kunnen introduceren,’ verklaart Wiersema.
‘Toprassen als Eventus voor gazon en Eurodiamond
voor sport zijn uitblinkers op hun eigen gebied.
Maar misschien hebben we over drie jaar nog wel
een topper van een dubbeldoelras.’
Meerwaarde dubbeldoelras
Het doel: zowel de sportvelden als de gazons naar
een hoger niveau tillen. En wat dat hogere niveau
inhoudt, ligt eraan hoe je dat omschrijft. Voor DSV
betekent ‘kwaliteit’ op sportvelden: een kruising
tussen een goede betredingstolerantie met snel
herstel, en een dichte, groene mat met stevig en
fijnbladig blad. ‘Een grasmat moet robuust zijn,
maar het oog wil ook wat,’ zegt Wiersema. ‘Zeker
nu de sportvelden niet veel tijd hebben voor het
ondergaan en herstel van het groot onderhoud.
Het is belangrijk dat grasrassen na het zaaien een
goed wortelgestel krijgen voor de kracht van het
Links van Wiersema’s hand: een fijnbladig ras, rechts een breedbladig ras, die allebei worden ingezet voor een dubbeldoelras.
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procent van de top zes van veldbeemd voor sport
bestaat uit dubbeldoelrassen van DSV-zaden. Voor
gazondoeleinden is 33 procent van de top zes dubbeldoelrassen van DSV. ‘Voor optimaal resultaat
kiest DSV voor gazonmengsels als Solario met
Vesuvius en Limousine. Of sportmengsels als SV7
Maxima met Joker, Limousine en Eurocordus,’ aldus
Wiersema.

WŽƐŝƚŝĞ'ƌĂƐŐŝĚƐϮϬϭϱ;ŐĂǌŽŶͿ
Dubbeldoelrassen Veldbeemd

Omdat veldbeemd moeilijk

Omdat veldbeemd moeilijk te veredelen is, zijn
goed scorende dubbeldoelrassen moeilijk te
verbeteren. Veel van onze goede dubbeldoelrassen komen dus uit veldbeemdgras, zoals Joker en
Limousine. Op het gebied van Engels raai doen de
DSV-grassen Eurocordus en Vesuvius het goed.’

te veredelen is,
zijn deze goed scorende

Grafieken
In de grafieken staan alle dubbeldoelrassen die er
bestaan, ook van de andere leveranciers.

dubbeldoelrassen moeilijk
te verbeteren

De andere dubbeldoelrassen van DSV staan wat
lager dan Joker en Limousine, maar doen het
ook zeker niet slecht: Markus staat op plek 15 bij
sport en op 10 bij gazon, Liegnitz op 4 bij sport
en op 8 bij gazon en Eurocordus op 3 bij sport
en 7 bij gazon. Omgerekend betekent dit dat vijf

Be social
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5519

www.fieldmanager.nl

73

