Sportveldbeheer
laat zich niet van
de wijs brengen
Het afgelopen jaar bracht beperkingen met
zich mee door de Covidmaatregelen; daarom
is er beperkt sportveldonderhoud uitgevoerd.
Ook was 2021 een nat jaar, en daarmee wat
weersomstandigheden betreft anders dan de
voorgaande jaren. Welke gevolgen heeft dit
voor de grasmat en wat is het advies van de
grasdeskundigen voor het seizoen 2022?
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Optimaal grasbestand
In het seizoen 2021 was op veel sportvelden
minder aandacht voor onderhoud, aangezien
de competitie was stopgezet. Dit leidde tot
grasmatten die er wel groen uitzien, maar een
grasbestand dat in veel gevallen niet optimaal
is. Het monitoren van de grasmat blijft belang
rijk; zo weet je wanneer je moet ingrijpen door
middel van doorzaaien, zodat de juiste gras
soorten zich vestigen in de mat. En laat je niet
van de wijs brengen door één nat jaar: vroeg
in het voorjaar doorzaaien is nog steeds een
goede methode om het grasbestand optimaal
te houden.
Vroeg doorzaaien
Het vroege doorzaaien begon in 2018. Het was
toen al redelijk vroeg droog en al in maart/april
was er een redelijke temperatuur. Tetraploïde
Engels raaigras kiemt en ontwikkelt zich snel,
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ook bij koudere omstandigheden. Bovendien
zijn tetra’s vroeg in het jaar minder gevoelig
voor stress. Door de evenwichtige samen
stelling van 50 procent tetraploïde Engels
raaigras en 50 procent diploïde Engels raaigras
én de 100-procentsbehandeling met een kiem
verbeteraar, is Recover 4 TETRA het graszaad
mengsel om te gebruiken bij vroege doorzaai
op sportvelden.
Het is geen goed idee om de zaken op hun
beloop te laten en maar te kijken waar we uit
komen met het groot onderhoud. De tendens
die is ingezet in de droge jaren, is gespreid zaai
en in de loop van het seizoen, om de moeilijke
periode in de zomer te ontwijken en het onder
houd te spreiden. De voordelen van vroeg
doorzaaien zijn veel groter dan afwachten tot
het voetbalseizoen is afgelopen en iedereen
tegelijk groot onderhoud wil plegen.
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Vroeg in het voorjaar doorzaaien is
nog steeds een goede methode om het
grasbestand optimaal te houden
Als je positieve ervaringen hebt met vroeg
doorzaaien, ga daar dan mee door. Laat je niet
van de wijs brengen door het weer. Zelfs een
weekje vorst (of nachtvorst) wil niet zoveel
zeggen. Investeren in maart of april is oogsten
in mei.
Onderhoud velden
In februari zien we veel ongelijkheid en
pollerigheid in de velden. Op veel plaatsen is
er duidelijk behoorlijk wat wormenactiviteit.
Maart is de maand om de velden weer in goede
conditie te krijgen. Ga dan met de Amazone
over het veld heen en maai en verticuteer met
opvang. Daarna kan meteen worden door
gezaaid. Dan is het veld weer gelijk, de polletjes
zijn weg en je legt de basis voor een goed gras
bestand, dit voetbalseizoen.
Opname Grasgids
In de Grasgids 2022 is voor het eerst een
overzicht van de beste tetraploïde Engels-

raaigrassen opgenomen. De Grasgids is een
overzicht van het allerbeste wat Nederlandse
veredelaars op grasgebied aanbieden. Omdat
tetraploïde grassen andere kenmerken hebben
dan de traditionele diploïde rassen, worden ze
in een aparte tabel getoond. Recover 4 TETRA,
hét mengsel voor vroeg doorzaaien uit het
kwaliteitsaanbod van Advanta, is nu dus
officieel een Grasgids-mengsel.

www.advantaseeds.nl
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In februari zien we ongelijkheid op sportvelden. Op veel plekken is behoorlijk wat wormenactiviteit. Maart is de maand om deze ongelijkheid recht te trekken door middel van doorzaaien.
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