Een snelle, dichte grasmat
dankzij jarenlange kennis en
innovatie
‘Met name de combinatie van 4turf-gras en de ProNitro-coating zorgt voor
betere resultaten’
Een vol, groen grasveld: heerlijk om op te picknicken, te voetballen of gewoon te spelen. Helaas kan gras vertrapt raken: denk aan schadeplekken na
een grootschalig evenement als een muziekfestival. Maar de ontwikkelingen gaan snel. Het merk Top Green, dat in zesentwintig landen op de markt is,
is de laatste jaren verder doorontwikkeld. Gevolg: rassen met een grotere zodedichtheid en hogere betredingstolerantie.
Auteur: Guus van Rijswijck

Bij het merk Top Green van DLF zijn zeven dealers
betrokken, die als gesprekspartner fungeren voor
alle zaken op het gebied van gras en grasonderhoud. Ze kunnen klanten snel en accuraat van
dienst zijn, vertelt Henk Roelofsen van DLF: ‘Hét
grote voordeel van de dealer voor de eindgebruiker is de adviesfunctie. Daarin schuilt de sterkte
van dit merk.’ De innovaties bij Top Green volgen
elkaar snel op, stelt hij. ‘De laatste innovaties zijn
vertegenwoordigd in verschillende graszaadmeng-
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sels, zoals Top Gazon ProNitro, Top Extra en Top
Balance.’
Volwaardig, dicht grastapijt
De innovatie ProNitro is een minerale stikstofcoating die op graszaad wordt aangebracht, vertelt
Roelofsen. ‘Het werkt als volgt: elk zaadje krijgt
een eigen “ontbijtpakketje” van stikstof mee,
wat een supersnelle groeistart garandeert.’ Door
verschillende graszaadmengsels te behandelen

met de coating ProNitro, groeien kiemplantjes,
die zich in een kwetsbaar stadium bevinden, snel
door: ‘Hierdoor vestigen zich in de grasmat meer
plantjes, die uitgroeien tot volwassen grassen. Bij
ProNitro-gecoat graszaad zien we tot 30 procent
meer grasplantjes ontstaan. Daardoor heb je veel
sneller en makkelijker weer een volwaardig, dicht
grastapijt. Hierdoor zijn er minder problemen met
onkruiden en straatgras. De ProNitro-coating (nu
verkrijgbaar in de twee mengsels Top Balance en
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Top Green in gebruik bij
verschillende afnemers, van
Europese topclub tot fameuze
golfbaan
Volgens Henk Roelofsen van DLF is de Top
Green-dealer de juiste gesprekspartner voor
alle zaken op het gebied van gras en grasonderhoud: van zaden tot bemesting, van
advies tot levering van producten. ‘Hij kan
snel en accuraat een veld beoordelen en een
op maat gesneden advies voor iedere specifieke situatie geven.’
Roelofsen noemt Top Green hét Europese
topmerk in de zadenbranche voor sportvelden, recreatieterreinen, gazons en plantsoenen. ‘Het merk is in meer dan 26 landen
op de markt. Top Green is vanwege zijn
kwalitatief hoogwaardige mengsels een zeer
gewaardeerd en toonaangevend merk bij
professionals in de groensector. Top Greenmengsels worden breed toegepast, van
Europese topclubs tot fameuze golfbanen.’
Altijd de gewenste service
Het succes achter Top Green zit volgens
Roelofsen in het voortdurend meedenken
met de klanten en continu blijven investeren
in research en development. ‘Hierdoor kan
Top Green altijd de gewenste service bieden
met de allernieuwste innovaties.’

Top Gazon ProNitro) wordt continu doorontwikkeld en verbeterd.’
Grasgids-beproeving
Een andere, unieke innovatie van Top Green is
4turf, vertelt Roelofsen. ‘Dat is een tetraploïde
Engels raaigras, een nieuw ontwikkelde grassoort.
4turf kiemt bij lagere temperaturen, 5 à 6 graden
Celsius. Ook heeft deze grassoort een betere
ziekte- en stresstolerantie, waardoor hij ook in de
winter zijn mooie groene kleur behoudt. Vanwege
het grotere wortelvolume is de soort beter bestand
tegen extreme droogte en is de betredingstolerantie vergelijkbaar met die van Engels raaigras diploïd. Dit jaar zijn de 4turf-grassen ingezaaid voor de
officiële Grasgids-beproeving, wat aangeeft dat
de markt gelooft in deze nieuwe grassoort. Met
name de combinatie van 4turf-gras en de ProNitrocoating zorgt voor betere resultaten.’
Jaarlijkse verbetering
DLF heeft momenteel zo’n zeven dealers waaraan

Top Green wordt geleverd. Eén daarvan is Agrea,
dat zegt het merk te hebben omarmd vanwege
de goede ondersteuning op technisch vlak en het
innovatieve karakter van het merk. Harold van den
Boogaard van Agrea: ‘We zijn met Top Green in zee
gegaan omdat het jaarlijks verbeterde, nieuwe rassen ontwikkelt. Dit type recreatiegras onderscheidt
zich wat ons betreft omdat het telkens opnieuw
wordt gewaardeerd en verbeterd.’
Ingezaaid op Museumplein
Een andere Top Green-dealer van het eerste uur is
GMN. Jim Tol van GMN: ‘Top Green is een topmerk
dat niet op iedere straathoek verkrijgbaar is. Het is
uniek in de markt en wij willen ons er graag mee
onderscheiden.’ Tol roemt het merk met name
vanwege het snelle herstel van de grasmat. ‘De
gemeente Amsterdam heeft meerdere jaren ervaring met het mengsel RecreaTop. Denk daarbij aan
het Museumplein; dat veel wordt gebruikt voor
recreatie en evenementen, zoals concerten.’

Goede voorbewerking
Ook Agrowin is dealer van Top Green. Volgens
Gerwin Klein Wolterink koos Agrowin samen met
verschillende handelaren voor het merk omdat de
mengsels worden samengesteld met kwaliteitsrassen. Hij zegt goede ervaringen te hebben met de
mengsels van Top Green: ‘Door aandacht te besteden aan goede voorbewerkingen (het loswerken
van de grond in combinatie met bemesten en
optimaal beregenen), komt het graszaad goed tot
zijn recht. Ik ben trots als ik van een hovenier of
gemeente hoor dat het gras zich al na vijf dagen
begint te vestigen en dat de mat na een aantal
weken al mooi dichtgroeit.’
Droogte en voedingstekorten
Klein Wolterink vindt het mooie aan Top Green dat
de ontwikkelingen en innovaties gewoon doorgaan. ‘We hebben nu een aantal jaren mengsels
met tetraploïde soorten (4turf ), waarmee we naast
kwaliteit ook extreme weersomstandigheden
beter de baas zijn. De diverse behandelingen
van het zaad met een kiemversneller of coating
zorgen ervoor dat het gras snel en optimaal kan
kiemen. Ook het aanbrengen van een coating op
veldbeemd zorgt ervoor dat het zich sneller kan
vestigen tussen de andere soorten, vertelt hij. ‘De
kwaliteit van de mengsels komt onder extreme
omstandigheden (droogte en voedingstekorten)
aan het licht. En aangezien wij voor kwaliteit gaan,
is Top Green voor ons vanzelfsprekend.’
Volgens Roelofsen is het merk Top Green nog lang
niet uitontwikkeld: ‘Op dit moment zijn we bezig
om onze innovaties verder door te ontwikkelen.
Die zoektocht gaat continu door.’
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