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Jos Boonman zegt over de totstandkoming van 
Solario: ‘Wij zochten een grasmengsel zonder 
struisgrassen. In de mengselbeschrijving staat 
het percentage grassoorten op basis van het 
gewicht. Als percentage van het aantal zaden is 
dat vaak net andersom, doordat de concurren-
tie van de grassoorten wat betreft grootte heel 
verschillend is.’

Op zoek naar de perfecte verhouding
Boonman laat het zien aan de hand van een 
paar meegebrachte potjes met graszaden, de 
componenten van het Solario-mengsel: Engels 
raaigras, veldbeemdgras en verschillende 
soorten roodzwenkgras. Hij legt uit: ‘De zaden 
van deze verschillende soorten gras hebben 
verschillende afmetingen. Engels raai, bijvoor-
beeld, is in verhouding een groot zaadje, dus 
het aantal zaden per gram is daarbij veel lager 
dan bij veldbeemd.’
In een fijn gazon zie je ieder oneffenheidje van 

onkruidgrassen. Boonman vervolgt: ‘Vroeger 
bevatten de mengsels veel Engels raaigras. Ze 
werden daardoor te grof en te hol, wat leidde 
tot te veel open zoden. En je raadt het al: in 
open zoden kunnen onkruiden, mos en straat-
grassen zich makkelijker vestigen, waardoor het 
gazon uiteindelijk niet meer egaal is.’

Er was dus behoefte aan een mengsel waar-
mee een strak en sterk gazon kan worden 
verkregen. Boonman: ‘Samen met DSV zaden 
ontwikkelden we het mengsel Solario, dat 30 
procent Engels raaigras bevat. Dit meer fijn-
bladige Engels raaigras zorgt voor een snellere 
kieming (beginontwikkelaar) en sneller herstel. 
Het veldbeemdgras, daarentegen, fungeert als 
een soort betonijzer in het mengsel en zorgt 
voor een sterke zode en sterke beworteling. 
Het fijne blad van roodzwenk geeft fijnheid en 
zodedichtheid aan de mat, waardoor er minder 
kans is op open plekken. De uitlopervormende 
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eigenschappen van roodzwenk en veldbeemd 
dragen bij aan een dichte zode en een regelma-
tig herstel.’

Het mengsel Solario onderscheidt zich volgens 
Boonman niet alleen door de unieke samenstel-
ling, maar ook door de keuze van de rassen: 
‘Het is van groot belang dat de kleuren van de 
gekozen rassen dicht bij elkaar liggen. Zo zijn 
de meeste Amerikaanse rassen donkerder van 
kleur, waardoor ze minder bij het wat lichtere 
Europese rassenpakket passen. Dankzij de 
zorgvuldig samengestelde verhoudingen van 
het mengsel geeft Solario een mooi en egaal 
gazon, zonder problemen.’

Bart Boot van Van Iperen adviseert het 
Eurograss Solario-mengsel al jaren aan zijn 
klanten, maar met alleen het juiste mengsel 

ben je er niet. ‘Het gazon is een beeldbepalend 
onderdeel van de tuin, waar vaak nog veel aan 
te verbeteren valt’, aldus Boot. ‘Een gazonmeng-
sel als Solario heeft zich al jarenlang bewezen 
als het gaat om kwaliteit. Belangrijke kenmer-
ken daarbij zijn standvastigheid, fijnbladigheid 
en zodedichtheid.’

Regelmatig maaien belangrijk
‘De keuze voor een kwaliteitsmengsel is dus 
essentieel, maar daarnaast is het gazonon-
derhoud minstens zo belangrijk. Het Solario-
mengsel is zodanig samengesteld dat er 
minder onderhoud nodig is, zoals maaien.’ Boot 
adviseert zijn klanten hun gazon jaarlijks door 
te zaaien om diepwortelende cultuurgrassen 
toe te voegen, zodat mos, onkruid en straatgras 
minder kans krijgen. ‘Een gazon heeft zeker 
twee keer per jaar groot onderhoud nodig, 
zoals doorzaaien, verticuteren, beluchten en 
bemesten. Daarnaast is regelmatig maaien een 
belangrijk onderdeel van goed onderhoud.’
Dit laatste hoeft niet veel tijd te kosten, want 
op het gebied van maaien is er de laatste jaren 
veel geïnnoveerd. Robotmaaien met behulp 
van gps en (weer)apps voor de smartphone 
neemt een grote vlucht, zowel op sportvelden 
als particuliere gazons. Boot: ‘We zien prima 
resultaten met robotmaaiers. Een robotmaaier 
is constant aan het werk en maait precies op 
de momenten dat het nodig is.’ Boonman 
beaamt dit: ‘Door regelmatig te maaien, heb je 
altijd een kleine, korte grassnipper. Door het 
verdrogingsproces van deze snippers komt er 
organische stof vrij; dit is weer voeding voor de 
grasplant. Een lange grassnipper, daarentegen, 
verteert slecht, wat zorgt voor verrotting. Maar 
dit proces vraagt juist voeding, waardoor er een 

grotere kans is op ziektes, zoals schimmelvor-
ming. Maaien is dus goed voor de groei, zode-
dichtheid en ziekteresistentie. En natuurlijk ziet 
een mooi gemaaid gazon er veel beter uit.’

Solario: toekomstbestendig en 
multifunctioneel
Hoe zien de heren de toekomst van Eurograss 
Solario? Boot: ‘Solario is door zijn diverse 
componenten een multifunctioneel mengsel 
voor in- en doorzaai. Het kan toegepast zowel 
worden in particuliere gazons als in openbaar 
groen, bijvoorbeeld parken en speelweides. 
Dankzij de hoogwaardige rassen heeft het 
mengsel minder bemesting nodig, waardoor 
het ook zeer geschikt is voor wadi’s en exten-
sief beheerde recreatievelden. Solario kan zich 
goed aanpassen aan het gebruik en het onder-
houd. Bij intensief gebruik komt de kracht van 
het Engels raai en veldbeemd tot zijn recht; bij 
extensief gebruik wordt zal de mat verfijnen 
door het roodzwenk.’

Wilt u meer weten over Eurograss Solario, of 
heeft u advies nodig voor uw gazon? Bekijk dan 
www.dsv-zaden.nl voor meer informatie.
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