‘Wees straatgras voor door
alvast door te zaaien bij lage
temperaturen’
Met SOS Lawn Repair is de mat snel dicht

De meeste hoveniers zaaien gazons in het voorjaar door. Maar gezien de langere droge
periodes gedurende het jaar valt er wat voor te zeggen voor meerdere doorzaaimomenten:
in januari-februari of zelfs al in oktober-november. SOS Lawn Repair van Barenbrug kiemt al bij
4 graden Celsius en is in een verpakking van 5 kg verkrijgbaar, wat handig is voor de hovenier.
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ACTUEEL
De winters zijn niet meer zo koud als een paar
decennia geleden en iedereen ervaart dat het
groeiseizoen langer wordt. Ondanks dit zachte
weertype reiken de temperaturen nu ook weer
niet zo hoog dat de gazons geen doorzaaibeurt
meer nodig hebben. Traditioneel Engels raaigras
kiemt bij een bodemtemperatuur vanaf
10 graden Celsius, roodzwenk bij circa 12 graden
en veldbeemd rond de 15 graden. De afgelopen
wintermaanden kwam de gemiddelde bodemtemperatuur niet boven de 4 graden uit.
De ongewenste grassoort straatgras en
verschillende onkruiden kiemen echter al bij
een bodemtemperatuur vanaf 8 graden. Het is
dus algemeen bekend dat er in het voorjaar op
tijd doorgezaaid moet worden als je deze
ongewenste gasten zonder chemie uit het gazon
wilt weghouden.
Doorzaaien bij lage temperaturen
‘Het is verstandig om in de koudere tijd van het
jaar toch al wat door te zaaien’, betoogt Floor
Drissen van Barenbrug. ‘Gazons in de openbare
ruimte en bij particulieren hebben best wel te
lijden van te weinig licht, te lage temperaturen
en ook veel vocht in deze januariweken.’
Hij doelt op SOS Lawn Repair. SOS is een grastechnologie die Barenbrug al sinds 2008 op de
markt heeft als SOS Sport voor sportvelden.
SOS won meteen al in 2009 de Innovatieprijs
Sportaccommodaties. Volgens Drissen hebben
de eredivisieclubs allemaal een SOS Sportvoorraad in hun magazijn liggen om mee door
te zaaien zodra de temperaturen wat beginnen
te dalen in het najaar. Dit is vaak eind oktober,
begin november. In 2018 kwam Barenbrug met
de nieuwe kleinverpakkingslijn SOS Lawn Repair

op de markt. Drissen: ‘Voorheen was dit alleen in
grootverpakking verkrijgbaar, maar het is er nu
ook voor de hovenier die liever met een zak van
5 kg wil werken. Elk zaadje heeft een speciale
behandeling ondergaan om snel gezonde zoden
te kunnen telen. De zaadverbetering bestaat
uit een mengsel van natuurlijke voedingsstoffen die de groei stimuleren en ingrediënten die
de stress voor ontkiemende planten verlagen.
Hierdoor kan het gras sneller ontkiemen en is
het gezonder.’
SOS Lawn Repair kiemt al bij een bodemtemperatuur vanaf 4 graden Celsius; dit in tegenstelling
tot de doorsneemengsels, waarmee je nog niet
kunt doorzaaien in het najaar of vroege voorjaar.
Drissen: ‘Als je in januari-februari met SOS Lawn
Repair doorzaait, is er een maand later sprake
van een grasbezetting van meer dan 60 procent.’
Veel hoveniers beginnen met doorzaaien in
het voorjaar, maar dat is soms net te laat, volgens Drissen. ‘Je moet de grasmat op tijd dicht
hebben. De zaadvorming van straatgras gaat
onverminderd door, ook bij lage temperaturen.
Straatgras wil je niet hebben. In een grasmat
waarin al veel straatgras aanwezig is of waar de
condities gunstig zijn voor straatgras, zal niet
alleen de zaadvorming hoog zijn, maar ook het
percentage straatgras. Als je hier niets aan doet,
zal het straatgras uiteindelijk de overhand krijgen. Zo kom je in extreem droge, maar vooral
ook hete zomers in de problemen. Straatgras
maakt weinig wortels, is droogtegevoelig en kan
totaal niet tegen betreding. Zodra het warmer
wordt en er watertekort ontstaat, valt het straatgras weg en ontstaan er kale plekken in het
gazon Zonder najaarsdoorzaai neemt straatgras

echt de overhand. Dat betekent concreet dat
er in april al voor 80 procent zaadvorming van
straatgas is in de grasmat. Op dat moment
moeten de traditionele grassoorten nog in
beweging komen doordat de bodem nog niet
op temperatuur is. Voor deze grassen is het
moeilijker om in het voorjaar de concurrentie
met straatgras aan te gaan. Als je in het najaar
en/of in deze periode doorzaait, kun je dit
probleem voor een groot deel terugdringen.’
‘We hebben de afgelopen jaren te kampen
gehad met droge augustus- en september
maanden, maar ook met schrale en droge voorjaren door veel wind. Het is slim om het gazon
daarvan te laten herstellen met een doorzaaibeurt met SOS Lawn Repair. Zorg er daarnaast
voor dat de bodem beter droogtebestendig is.
Uitgaande van een ideale situatie: een homogene toplaag kan vocht en voeding vasthouden.’
Conclusie: twee doorzaaimomenten
Drissens advies is om in elk geval in oktobernovember met SOS Lawn Repair door te zaaien
en als tweede doorzaaimoment januarifebruari te nemen. (Sommige zaaien zelf al door
in augustus-september, maar dan kun je het
beste sterkere grassoorten gebruiken zoals een
zelfherstellende Engels-raaigrassoort.) ‘Het heeft
de afgelopen weken veel geregend, maar zodra
het weer droog is en je het gazon kunt betreden,
kun je het beste direct doorzaaien. Zo ga je met
een gesloten mat het voorjaar, maar ook de
winter van 2021 in.’
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Drissen: ‘Twaalf dagen na doorzaai met SOS zijn er
al significante verschillen te zien ten opzichte van
Engels raaigras. Traditionele Engels-raaigrassen
kiemen vanaf 10 graden. Zelfherstellende Engels
-raaigrassen, zoals RPR, kiemen vanaf 7 graden
en zijn een goede oplossing wanneer de bodemtemperatuur gunstiger is. SOS kiemt al vanaf 4
graden en geeft in de winter al na twaalf dagen een

Dit jaar is het in januari-februari gemiddeld rond de

grasbezetting van 30 procent, terwijl traditionele

5-6 graden Celsius. SOS Lawn Repair van Barenbrug kiemt

Engels-raaigrassen dan amper op de helft van die

al bij 4 graden en is in 5 kilo-verpakking verkrijgbaar om

grasbezetting zitten.’

mee door te zaaien.

www.vakbladdehovenier.nl
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