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Dit is dan ook de reden geweest om een kwali-

tatief hoogwaardig mengsel te introduceren voor 

een korte rustperiode. SV100 bestaat uit mini-

maal twee rassen Engels raaigras. Alle gebruikte 

rassen dienen in de Grasgids te staan onder 

‘Engels raaigras Sport’. Zo is de eindgebruiker 

zeker van de kwaliteit van het grasmengsel en 

heeft hij de beschikking over een grasmengsel 

dat een goede grasbezetting geeft, ook bij korte 

rustperiodes. 

SV100 is speciaal geschikt voor velden met een 

korte rustperiode en voor trainingsvelden. Het 

herstellingsvermogen en de standvastigheid van 

Engels raaigras zijn hoog. Bij trainingsvelden is 

de bespeling intensief en de herstelperiodes zijn 

kort. Voor deze velden is SV100 zeer geschikt.

2014 was het jaar van de introductie van SV100. 

Marktcijfers voor de eerste helft van 2014 geven 

aan dat de introductie succesvol was. SV7 is ver-

uit het meest verkochte grasgidsmengsel; SV100 

komt op de tweede plaats. Positief is dat men, 

ondanks de vele bezuinigingen in de sport, toch 

blijft uitgaan van de Grasgids om de kwaliteit van 

de sportvelden hoog te houden. Door het zaaien 

van rassen die onafhankelijk gescoord zijn, kan 

men een goede afweging maken en zo het juiste 

mengsel of de juiste rassen kiezen. Voor een 

mengsel van 100% Engels raaigras geeft SV100 

handvatten voor kwaliteit bij een korte rustpe-

riode en de mogelijkheid voor late of vroege 

doorzaai. 

De Grasgids is voor velen nog steeds leidend bij de keuze van rassen en mengsels. SV100 is in 2014 voor het eerst opgenomen in de Grasgids. 

Waarom is SV100 ontwikkeld? Dit mengsel is voornamelijk bedoeld voor sportvelden waar de rustperiode kort is. Door de uitloop van het 

speelseizoen met toernooien etc. worden veel fieldmanagers en gemeenten onder tijdsdruk gezet door herstelwerkzaamheden aan de sport-

velden. Een rustperiode van zes weken is tegenwoordig geen uitzondering. Om veldbeemd (SV7, SV8) een kans te geven, hebben we toch al 

gauw acht tot tien weken rust nodig. 
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SV100 goed ontvangen

Stuur of twitter dit artikel door! 
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