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‘Jaarrond beschikbare supersnelle reparatie 
van sportvelden brengt veel voordelen met 
zich mee’, vertelt sportveldspecialist Job 
Steunenberg van Advanta. ‘Omdat je al vroeg 
in het voorjaar aan de slag kunt, hoeft je niet 
te wachten op het bereiken van de T-som. Dat 
betekent tijdwinst, of een voorschot op het 
reguliere onderhoud. In de moeilijke maanden, 
tijdens de najaars- en wintercompetitie, houd 
je een hoge grasbezetting en een groen veld, 
en ook de rest van het jaar heb je met Recover 
4 TETRA een prima doorzaaioplossing achter de 
hand bij extreme omstandigheden, calamiteiten 
of uitzonderlijke tijdsdruk. Bovendien is weer-
baarder gras in het kader van de Green Deal 
zeer welkom.’

Herstellend vermogen
Dankzij de concurrentiekracht vindt tetraploïde 
Engels raaigras in een mum van tijd zijn weg 
tussen bestaande pollen. Onkruiden worden 

verdrongen en kale plekken in rap tempo 
opgevuld, zelfs bij lagere bodemtemperaturen. 
Steunenberg: ‘Het herstellend vermogen van 
Recover 4 TETRA is verbluffend, weten we uit 
diverse onderzoeken en praktijkproeven. In 
een mum van tijd is het veld weer dicht.’ De 
geadviseerde zaaidichtheid is 180 tot 255 kg per 
hectare.

Graszaadbedrijf Advanta maakt met het nieuwe 

grasmengsel Recover 4 TETRA de weg vrij voor 

jaarrond sportveldherstel. Het mengsel biedt 

uitkomst in situaties waarin reguliere door-

zaai niet mogelijk of niet toereikend is. Denk 

aan herstel bij lagere temperaturen, in een 

zout milieu, bij droogte of een hoge ziekte- of 

onkruiddruk. Dankzij de betere stresstoleran-

tie, groeikracht en winterperformance van de 

nieuwe grassoort tetraploïde Engels raaigras 

slaagt grasherstel met Recover 4 TETRA onder 

deze condities wél. Door de 50/50-combinatie 

met gangbaar (diploïd) Engels raaigras blijft de 

hoge betredingsresistentie gewaarborgd. Ook 

op dit nieuwe mengsel zit standaard Advanta’s 

premium zaadcoating Advance. www.advantaseeds.nl

Advanta introduceert  
4-season-sportveldherstel

4-season-herstel wordt in de Engelse competitie al frequent  

toegepast in het kader van stadium winter use.

4-season-sportveldherstel met Recover 4 TETRA
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