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Groei door innovatie
Wat is er nou makkelijker dan een leverancier die jaren 

achtereen de hoogst mogelijke kwaliteit weet te leveren?  

In onze EUROGRASS-mengsels vindt u elk jaar weer de 

beste kwaliteit die Nederland te bieden heeft. De beste 

genetica, ondersteund met de kennis van nu. Dat is waar  

wij verschil maken. 

Al tientallen jaren veredelt DSV zaden uitstekende rassen voor  

alle doeleinden. Van sportvelden en graszoden tot parken en 

tuinen. Wij investeren constant in onderzoek en voortuitgang  

in veredeling. Zo brengen wij ons motto ”groei door innovatie“  

in de praktijk. DSV zaden is de nummer 1 veredelaar in Europa.  

Als leverancier op de internationale markt spelen wij o.a. in de 

Premier League. Onze kwaliteitsrassen behoren tot de top van  

alle proeven voor Europese rassenlijsten. Deze rassen zijn ideaal  

om hoogwaardige mengsels te maken voor alle doeleinden.  

Wij adviseren u graag bij de keuze van het beste mengsel. 

DSV zaden Nederland

Steven Wiersema

Sales- en productmanager 

recreatiegrassen
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DynaSeed Power
DSV zaden geeft de geheime samenstelling van de DynaSeed 

technologie niet vrij. Wel kunnen we zeggen dat alle 

ingrediënten voldoen aan de hoogste ecologische standaarden 

en dat ze in Duitsland zijn gecertificeerd voor Biologische 

Landbouw sinds 2015. 

Voordelen
• Versnelde kieming

• Gelijkmatigere kieming

• Uniforme opkomst

• Minder kiemrisico

• Betere vochthuishouding

DynaSeed Power Onbehandeld
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IN DE GRASGIDS!

Beschikbare mengsels
DynaSeed Power is beschikbaar in meerdere mengsels  

voor sportvelden:  

• SV7 DynaSeed Power

• SV7 alleen veldbeemd met DynaSeed Power

• SV100 DynaSeed Power

• SV8 DynaSeed Power

Interesse in een eigen samenstelling met DynaSeed Power?  

Neem gerust contact met ons op.

Behandeld met DynaSeed

Behandeld met DynaSeed Onbehandeld

Onbehandeld

DynaSeed ondersteunt  
de genetische kracht van het zaad
Onder normale omstandigheden hebben onze kwalitatief hoogwaardige rassen alles in huis om snel te kiemen en te 

vestigen. Met de genetica in onze EUROGRASS mengsels zit u gewoon goed. Omstandigheden zijn helaas niet altijd 

optimaal. Onze onderzoekers hebben daarom de DynaSeed zaadtechnologie ontwikkeld. Deze technologie zorgt voor 

een optimale uitkomst van de genetische potentie van het graszaad. Kortom; onder moeilijke omstandigheden als 

droogte, wateroverlast of bij lage temperaturen zorgt DynaSeed voor optimale kieming.

vernieuwde 

samenstelling
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Sport 
EUROGRASS sportmengsels leggen de basis voor een sterk en vitaal sportveld. Ze hebben een zeer hoge 

betredingstolerantie en zijn samengesteld voor topprestaties onder zware sportieve omstandigheden.  

De mengsels bieden uitstekende prestaties en visuele aantrekkingskracht. 

 

EUROGRASS SV7 Maxima*  
De beste sportrassen gecombineerd in één mengsel. Zeer goede 

sporteigenschappen als betreding, standvastigheid. Rassen 

behoren allen tot de top in zowel Nederland als Europa. 

EUROGRASS SV7   
Het meest gebruikte sportveldmengsel van Nederland.  

Met Markus als snel kiemende veldbeemd. 

EUROGRASS SV8*   
Zeer geschikt als mengsel bij renovatie of waar extra veldbeemd 

gewenst is. Extra stevig wortelpakket met uitstekende 

veldbeemdrassen.

EUROGRASS SV100 Maxima*    

De top van Nederland gebundeld in één mengsel.  

Snel herstel van sportvelden. Zeer geschikt voor  

doorzaaien wanneer de rustperiode kort is.

 

 

EUROGRASS SV100   
Geschikt voor trainings- en wedstrijdvelden waar 

herstellingsvermogen van groot belang is. Rassenkeuze voor 

snelle kieming vanaf 5 ºC. 

EUROGRASS Veldbeemd NIEUW   
Met of zonder DynaSeed Power of een mengsel met meer 

veldbeemd? Informeer naar de mogelijkheden. Wij maken 

mengsels op maat. 

Mengsel/soort % Rasnaam

SV7 Maxima zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 75 Eurodiamond/Eurocordus

veldbeemd 25 Limousine/Joker/Liegnitz

SV7 zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 75 Vesuvius/Vitellius

veldbeemd 25 Markus

SV8 zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 50 Eurodiamond/Vesuvius

veldbeemd 50 Limousine/Markus

SV100 Maxima zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 100 Eurodiamond/Eurocordus/Eurosport

SV100 zaaizaadhoeveelheid 2,75 kg / 100 m2

engels raaigras 100 Vesuvius/Vitellius

Resultaatgericht doorzaaien

Het probleem
Nog altijd is straatgras (poa annua) helaas niet weg te denken uit de Nederlandse velden. Een hoog percentage 

straatgras heeft negatieve gevolgen voor de bespeelbare uren, de onderhoudskosten en de veiligheid van een  

veld. In het proces om straatgras effectief te verminderen en daarmee onderhoudskosten te verlagen, veiligheid  

te verhogen en meer uren per veld te krijgen wordt de kracht van doorzaaien vaak onderschat.

Het onderzoek
In een gezamenlijk project van Nederlandse graszaad-

bedrijven en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (onderdeel 

van Wageningen UR) is getoetst wat het effect is van de 

hoeveelheid zaaizaad op de bespelingstolerantie gedurende het 

speelseizoen. Enkele conclusies uit dit onderzoek:

•  Gebruik van meer zaaizaad bij inzaai van sportvelden geeft 

een snellere aanslag en dus een eerder bespeelbaar veld.

•  Rassenkeuze beïnvloedt de zodedichtheid bij aanvang  

van betreden.

•  Er is een duidelijk verband tussen zaaidichtheid  

en zodevorming. 

• Onkruid krijgt minder kans in een dichtere zode.

•  Rassenkeuze in bespelingstolerantie zijn groter  

dan verschillen in zaaizaadhoeveelheid.

•  Meer zaaizaad 200-300 kg/veld heeft een gunstig  

effect op bezetting en betredingstolerantie bij velden  

met een geringe hersteltijd.

De oplossing
Kostentechnisch doorzaaien is de oplossing! Dat houdt in  

dat er wordt gelet op een zo effectief mogelijk resultaat.  

Bij de steeds kortere rustperiodes is het onvermijdelijk om  

te zorgen dat het straatgras eerst een flinke klap krijgt en 

daarna zo snel mogelijk de juiste grassen te zaaien om de 

ontstane ruimtes op te vullen. 

 Velden kort maaien/scalperen 

  Gebruik voldoende graszaad (200-250 kg/ha)

   Gebruik hoog kwalitatieve rassen met de hoogste 

bespelingstoleranties 

  Zorg voor optimale omstandigheden om het graszaad  

snel te laten kiemen (bemesting/beregening/etc.)

* Ook verkrijgbaar met DynaSeed Power.
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(Openbaar) Gazon
EUROGRASS gazonmengsels zijn speciaal ontwikkeld voor verschillende gebruiksdoeleinden. De mengsels zijn 

geschikt voor verschillende bodemtypes en zorgen voor een snelle vestiging en hoge sierwaarde. 

 

EUROGRASS Solario   
Al jarenlang een verfijnd mengsel met snelle opkomst  

en fijne rassen. Zeer geschikt voor parken en tuinen. 

EUROGRASS Bambino   
Robuust speelgazon waarbij het beeld niet uit het  

oog is verloren. Snel herstel en een sterk gazon.

EUROGRASS Bonito   
Zeer fijne rassen met een hoge sierwaarde.  

Ideaal voor (Engelse) siertuinen of golfgreens. 

EUROGRASS Silhouette
Extensief mengsel zeer geschikt voor schaduw of droge 

stukken. Wordt ook veel toegepast op begraafplaatsen. 

EUROGRASS Sportivo   
Robuuste sterke grasmat speciaal ontwikkeld  

voor zonne- en speelweides en trapveldjes. 

EUROGRASS MaaiMinder
Tot wel 25% minder lengtegroei met MaaiMinder.  

Minder grasafval, minder afvoer. Ideaal voor langs snelwegen  

of andere plaatsen waar maaien minder gewenst is. 

Openbaar groen
EUROGRASS mengsels voor openbaar groen voldoen aan alle voorschriften uit de Grasgids. Voorgeschreven mengsels 

aangevuld met eigen samenstellingen zorgen voor een breed assortiment en zijn geschikt voor elke tak in het  

openbaar groen. 

 

EUROGRASS B3   
Bermenmengsel met snelle vestiging en een standvastige  

dichte zode. 

EUROGRASS Bermen Speciaal
Zeer snelle beginontwikkeling daardoor minder druk van 

onkruiden. Kan goed tegen droogte en heeft weinig  

bemesting nodig. 

EUROGRASS D1   
Dijkenmengsel speciaal gericht op hooi en beweidingsdijken. 

Goede doorworteling en hoge opbrengst. 

EUROGRASS D2   
Dijkenmengsel voor extensief beheer.  

Zeer sterke doorworteling, met lage bemestingsbehoefte. 

EUROGRASS R1   
Zeer veelzijdig recreatiemengsel. Geschikt voor elke grondsoort. 

Veel gebruikt bij recreatieterreinen en –plassen. 

EUROGRASS MaaiMinder
Tot wel 25% minder lengtegroei met MaaiMinder.  

Minder grasafval, minder afvoer. Ideaal voor langs snelwegen  

of andere plaatsen waar maaien minder gewenst is. 

Mengsel/soort % Rasnaam

Solario zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg/ 100 m2

engels raaigras 30 Vesuvius

roodzwenk forse uitlopers 15 Jasperina

roodzwenk fijne uitlopers 25 Finesto

roodzwenk gewoon 15 Dorianna

veldbeemd 15 Limousine

Bambino zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg /100 m2

engels raaigras 40 Vesuvius/Vitellius

roodzwenk gewoon 40 Dorianna

veldbeemd 20 Limousine/Markus

Bonito zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

roodzwenk forse uitlopers 35 Jasperina

roodzwenk fijne uitlopers 30 Finesto

roodzwenk gewoon 35 Dorianna

Silhouette zaaizaadhoeveeheid 2,5 kg / 100 m2

hardzwenk 50 Bornito

roodzwenk forse uitlopers 15 Jasperina

roodzwenk gewoon 15 Dorianna

veldbeemd 20 Markus

Sportivo zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 50 Vesuvius/Vitellius

roodzwenk forse uitlopers 15 Jasperina

roodzwenk gewoon 15 Dorianna

veldbeemd 20 Markus

Maaiminder mengsel zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

engels raaigras 10

veldbeemd 20

roodzwenk gewoon 20

roodzwenk uitlopervormend 50

Mengsel/soort %

B3 zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

roodzwenk fijne/forse uitlopers 30

roodzwenk gewoon 20

hardzwenkgras 45

gewoon struis 5

Bermen Speciaal zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

roodzwenk forse uitlopers 50

roodzwenk gewoon 20

hardzwenk 20

westerwolds raaigras 10

D1 zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

engels raaigras laat doorschietend 40

veldbeemd 25

roodzwenk fijne uitlopers 15

roodzwenk forse uitlopers 10

witte cultuurklaver 10

D2 zaaizaadhoeveelheid 1,25 kg / 100 m2

engels raaigras 10

veldbeemd 30

roodzwenk fijne uitlopers 30

roodzwenk forse uitlopers 30

R1 zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 20

veldbeemd 25

roodzwenk gewoon 10

roodzwenk forse/fijne uitlopers 20

hardzwenk 20

gewoon struis 5

Maaiminder zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100m2

engels raaigras 10

veldbeemd 20

roodzwenk gewoon 20

roodzwenk uitlopervormend 50
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Graszoden 
Met EUROGRASS graszoden mengsels haalt u het beste in  

huis dat de markt te bieden heeft. Om deze hoogst mogelijke 

kwaliteit te behalen werken wij met 4 pijlers.

Golf
EUROGRASS golfmengsels zijn uitgebalanceerde mengsels voor elk onderdeel van de golfbaan. DSV investeert volop 

in duurzaamheid en dit uit zich onder andere in: hoge droogtetolerantie, lage ziektegevoeligheid en hoge tolerantie 

tegen bespeling. Dit alles zonder af te doen aan de sierwaarde.

 

EUROGRASS Fairways ZF110 
Snel herstel van speelschade met behoud van bladfijnheid. 

EUROGRASS ZF110 geeft een goede doorworteling,  

snel herstel en dichte zode. 

MACKENZIE
Zeer goede scores voor maaibeeld, zodedichtheid en fijnheid 

van blad. MacKenzie geeft een goed te bespelen Green met 

gelijkmatig putting oppervlak.

EUROGRASS SV100 Maxima 
100% Engels raaigras met sterke rassen. Een mooie  

bladfijnheid gecombineerd met de goede droogtetolerantie  

van EUROCORDUS maakt dit mengsel zeer geschikt voor 

golfbanen. Duurzaamheid vanwege de lagere behoefte aan 

water en de hoge tolerantie tegen betreding/bespeling.

 

EUROGRASS BONITO   
Een mengsel met 100% Roodzwenkgrassen.  

Gericht op de toekomst, geeft een 100% Roodzwenk  

green de mogelijkheid om met minder bemesting,  

minder water en minder bestrijdingsmiddelen te werken. 

Mengsel/soort % Samenstelling

Bonito zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

roodzwenk forse uitlopers 35 Jasperina

roodzwenk fijne uitlopers 30 Finesto

roodzwenk gewoon 35 Dorianna

Fairways ZF110 zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

roodzwenk gewoon 55 Dorianna

roodzwenk fijne uitlopers 25 Finesto

veldbeemd 20 Markus

SV100 MAXIMA zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

engels raaigras 100 Eurodiamond/Eurocordus/Eurosport
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Hoogste technische kwaliteit  
Alle rassen die gebruikt worden voor zodenmengsels 

worden 10-voudig onderzocht door de Nederlandse 

Algemene Keuringsdienst (NAK). Tijdens zaadproductie 

worden er bovendien extra rondes door het gewas gelopen  

om eventuele onzuiverheden direct te verwijderen.  

Bij opslag worden extra voorzorgsmaatregelen  

getroffen om vervuiling te voorkomen.

Hoogste rassenkwaliteit 

DSV zaden streeft er naar om juist die rassen  

te gebruiken die op de meest vooruitstrevende  

Europese rassenlijsten zijn terug te vinden.

Gedegen advies 

Goed advies begint bij de juiste mengselkeuze.  

Om uiteindelijk tot een mengsel te komen dat niet alleen 

snel een dichte zode geeft, maar waarmee de zode ook  

snel snijdbaar is. We denken mee met de praktische  

kant van de zodenteelt, waar behalve mengselkeuze  

ook bemesting een belangrijk onderdeel van uitmaakt. 

Indien gewenst is er dezelfde dag nog een specialist  

op locatie om het juiste advies te geven.

Strakke leveringvoorwaarden 

Voor 12.00 uur besteld is de volgende dag geleverd.  

Zo kunt u direct inspelen op weersveranderingen etc.  

Qua logistiek zijn er nauwelijks bedrijven die zo  

flexibel en snel kunnen schakelen.
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Een prachtig gazon op een presenteerblaadje
Speciaal voor de particuliere markt bieden wij de mogelijkheid van kleinverpakkingen graszaad. 

DIY Sport 
De beste samenstelling voor een speelgazon met hoge sierwaarde. Jaarrond een groen gazon waarop de kinderen 

kunnen ravotten. De DIY Sport bieden wij aan in 1 kg verpakking geschikt voor het inzaaien van 40 m2. 

 Snelle start

 Dichte zode

 Snel herstel

Tankdijken in de petrochemie

Floriade 2012, Venlo

Archeologisch Park Matilo

Diverse zodentelers

Overige wensen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Princess Hotel Victoria, Hoenderloo
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www.dsv-zaden.nl

EUROGRASS  
Gazonmengsels
Wanneer uw gazon belangrijk voor u is

Uniforme opkomst  |  Dichte zode  |  Fijnbladig

Kantoor
DSV zaden Nederland
Zelder 1
6599 EG Ven-Zelderheide
tel. nr. 0485 550 983
info@dsv-zaden.nl

Binnendienst
Thijs Schoenmakers
0485 550 983
thijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

Buitendienst
Steven Wiersema
Sales, productmanager 
recreatiegrassen
06 2127 0058
steven.wiersema@dsv-zaden.nl 

Jos Deckers
Sales director
06 5425 1831
jos.deckers@dsv-zaden.nl

Bernard Bles
Sales manager, verkoop noord
06 2123 8600
bernard.bles@dsv-zaden.nl

Advies en service

www.dsv-zaden.nl
De in deze brochure gebruikte ras informatie, teeltadviezen en producties 

komen tot stand uit kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid 

en juistheid. Wij kunnen buiten alle zorgvuldigheid niet garanderen, dat de 

beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval herhaal-

baar/traceerbaar zijn. Zij kunnen alleen beslissingshulp vertegenwoordigen.  

DSV sluit aansprakelijkheid voor directe, indirecte, atypische, toevallig  

ontstane of andere gevolgschade of schadeclaims, die zich in samenhang 

met het gebruik in deze brochure beschreven ras- en teeltinformatie  

resulteren, uit. Mengselsamenstellingen zoals weergegeven in deze brochure  

zijn op basis van beschikbaarheid. Bij onvoldoende beschikbaarheid zullen 

rassen van vergelijkbare kwaliteit ingezet worden. Met de uitgave van deze 

brochure verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.


