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Groei door innovatie
DSV zaden Nederland is een plantenveredelings- en zaadbedrijf dat al 100 jaar groeit. De focus 
van onze activiteiten is de ontwikkeling van hoogwaardig zaaizaad van innovatieve, gezonde 
rassen en mengsels voor uiteenlopende toepassingen in landbouw en recreatie. We groeien óók 
in kennis, ervaring en duurzame productinnovatie. Met ruim 750 collega’s, waarvan een derde 
werkt in research, en vestigingen in zeven Europese landen zijn we ‘leading in breeding’.
We denken groot, maar opereren met korte lijnen. Het liefst één op één met onze telers, onze 
dealers en in het veld bij onze eindgebruikers. We helpen onze klanten om in dubbele zin te 
groeien: in kennis en rendement. Dat is groei door innovatie.
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Oranjebandmengsels®

Graszaadmengsels met het keurmerk Oranjebandmengsel 

zijn uitsluitend samengesteld uit rassen die opgenomen 

zijn in de Grasgids. De Nederlandse Algemene Keurings-

dienst (NAK) controleert de samenstelling van het mengsel 

en de rassen in het mengsel. Alleen wanneer de kwaliteit 

van het graszaad voldoet aan de allerhoogste normen, 

krijgt het mengsel het Oranjebandmengsel® beeldmerk 

op de verpakking. Het voordeel voor u als klant is dat u 

zekerheid heeft omtrent de samen stelling en kwaliteit van 

de graszaadmengsels. 

Team EUROGRASS
Steven Wiersema (sales- en productmanager)
Thijs Schoenmakers (salesmanager)

Over EUROGRASS
100 jaar groei door innovatie

Het jaar 2023 is bijzonder voor DSV: wij vieren ons 

100-jarig jubileum. We kijken trots terug op 100 jaar 

innovatie op het gebied van grassen. Het veredelen 

van plantenrassen en zaaizaden vergt veel onderzoek 

en ontwikkeling. Dat is nodig omdat er hogere eisen 

gesteld worden. Veredeling is ook nodig door constant 

wijzigende regelgeving en door het veranderende 

klimaat met steeds vaker weersextremen in de vorm van 

hogere temperaturen, lange droge perioden of extreme 

regenbuien. 

Ons merk EUROGRASS staat voor de hoogste kwaliteit 

aan sportveld- en recreatiemengsels voor uiteenlopende 

toepassingen. Onze mengsels zijn voorzien van onze 

beste rassen die hoog op de Grasgids scoren.  

Dit combineren wij met voortdurende innovatie op 

gebied van gras. 

Onze rassen worden constant getest op de volgende 

eigenschappen zodat u het maximale uit uw grasmat 

kunt halen:

• Kiemkracht en snelle opkomst

•  Hoge betredingstolerantie

• Ziekteresistentie

• Optimaal herstellend vermogen

• Bestandheid tegen weersextremen

Wilt u ook een grasmat met optimale prestaties? 

Neem dan contact op met onze adviseurs, wij denken 

graag met u mee.

Al ons graszaad is 
volledig natuurlijk

Het verpakkings materiaal 
is 100% recyclebaar

Geen genetische 
modificatie, enkel 
traditionele veredeling

Gebruik van houten 
kisten voor duurzame 
opslag van graszaden

Transport van goederen 
verloopt voor 95%  
met vrachtwagens  
met EU norm 6

Ontwikkeling van 
concepten die de 
bodem verbeteren

90% van onze 
heftruckbewegingen 
zijn al elektrisch

Minimaal 5% van  
de werknemers van  
DSV zaden valt onder de  
‘Social return‘-doelgroep

Benieuwd waar onze grasmengsels 
worden ingezet?

Bekijk het filmpje hier:

EUROGRASS gaat voor duurzaam
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EUROGRASS mengselkompas 
inclusief bestekteksten
Bij elk mengsel staan de productbladen en de bestekteksten.  

De bestekteksten zijn reeds getoetst en voldoen aan de RAW- 

besteksystematiek van CROW. U kunt ze eenvoudig downloaden 

als PDF-bestand of als RSX-bestand. Dat biedt duidelijkheid 

voor de uitvoerende partij en zekerheid voor u.

EUROGRASS  
mengselmatrix
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EUROGRASS SV7 Maxima 2,5 1,5

EUROGRASS SV7 2,5 1,5

EUROGRASS SV8 2,5 1,5

EUROGRASS SV100 Maxima 2,5 1,5

EUROGRASS SV100 2,5 1,5

EUROGRASS Dual Seeding 85/15 1,2

EUROGRASS Dual Seeding 25/75 0,9

EUROGRASS TetraTop 100 3 2,5

G
a
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EUROGRASS Solario 2,5 1,5

EUROGRASS Bambino 2,5 1,5

EUROGRASS Sportivo 2,5 1,5

EUROGRASS Bonito 2,5 1,5

EUROGRASS Silhouette 2,5 1,5

EUROGRASS Graszoden 1,7 – 3

EUROGRASS BermenDivers 1,5

EUROGRASS BermenSpeciaal 1,5
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EUROGRASS B3 1,5

EUROGRASS D1 1,5

EUROGRASS D2 1,5

EUROGRASS R1 2,5

EUROGRASS MaaiMinder 2

EUROGRASS Laanboom 1

EUROGRASS Campino 2

Scan de QR-code voor het
EUROGRASS mengselkompas 

Maak de juiste  
keuze met het 
EUROGRASS 

mengselkompas!
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Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 30 Eventus/Vesuvius

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk fijne uitlopers 25 Teenie

roodzwenk gewoon 15 Filius

veldbeemd 15 Limousine

zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg/ 100 m2

EUROGRASS Solario 
Al jarenlang een verfijnd mengsel met snelle opkomst 

en fijne rassen.

EUROGRASS Bambino
Een robuust speelgazon waarbij het uiterlijk niet uit het 

oog is verloren.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 40 Vesuvius/Eurosport

roodzwenk gewoon 40 Filius

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS Sportivo
Robuuste, sterke grasmat, speciaal ontwikkeld voor 

zonne- en speelweides en trapveldjes. 

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 50 Vesuvius/Eurosport/
Eurocordus

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Filius

veldbeemd 20 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS Bonito
Zeer fijne rassen met een hoge sierwaarde.  

Het mengsel voor een echt Engels siergazon.

Mengsel/soort % Rasnaam

roodzwenk forse uitlopers 35 Mellori

roodzwenk fijne uitlopers 30 Teenie

roodzwenk gewoon 35 Filius

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS Silhouette 
Extensief mengsel dat zeer geschikt is voor schaduw 

of droge stukken. 

Mengsel/soort % Rasnaam

roodzwenk forse uitlopers 15 Mellori

roodzwenk gewoon 15 Filius

veldbeemd 20 Markus

hardzwenk 50 Mentor

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2
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De beste rassen voor onze EUROGRASS mengsels
EUROGRASS staat voor de hoogste kwaliteit aan grasmengsels. Onze mengsels bevatten de beste rassen gecombi neerd 

met een voortdurende innovatie op gebied van gras. Zodat u de meest optimale prestatie uit uw grasmat kunt halen. 

Vergelijk hier onze drie toprassen welke de ranglijst al jaren aanvoeren:

EURODIAMOND (Engels raai)

De top van de top in Engels raaigras! 

Al 10 jaar lang staat Eurodiamond in de top 

5 van de Grasgids. Eurodiamond is een van 

de rassen die de kwaliteit van onze EURO-

GRASS genetica weergeeft. Eurodiamond 

heeft een bovengemiddelde score op alle 

sporttechnische eigenschappen en een 

ongeëvenaard herstellingsvermogen. Dat 

maakt dit ras een aanvulling voor iedereen 

die zijn sportvelden wil verbeteren. 
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Betredingstolerantie Herstellingsvermogen Standvastigheid

Eurodiamond Gemiddelde Grasgids 2023 Bron: Grasgids 2023

Eurodiamond vs gemiddelde rassen

JOKER (veldbeemd)

Consequent gekweekt voor gebruik in de 

sportsector: Joker is al meer dan 10 jaar een 

premium ras! Dit ras levert de hoogste prestaties  

en uithoudingsvermogen bij regelmatige belasting. 

De topwaarde in bladfijnheid met sterke zodevorming 

zorgt, vooral in de stress situaties, voor een ijzer sterke 

grasmat. Joker heeft een zeer hoge bespelings-

tolerantie dat zorgt voor veel speeluren op sport-

velden. Joker Gemiddelde Grasgids 2023 Bron: Grasgids 2023

7,9
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7,7
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Bespelingstolerantie

Joker vs gemiddelde rassen

REGENERATE (rietzwenk)

Dé allrounder als het aankomt op 

klimaat adaptatie. Het ras is zeer diep 

wortel end en daarmee droogteresistent. 

Daarnaast heeft dit ras een zeer goede 

score voor alle belangrijke eigenschappen 

van sterk gras: een zeer goede index, hoge 

stand vastigheid en zodedichtheid. Daar-

mee geeft Regenerate het hele jaar door 

een mooi groen gazon. Door de grote 

betredings tolerantie kenmerkt dit ras zich 

ook als een uitstekende keuze voor druk-

bezochte parken of terreinen.
Regenerate Gemiddelde GEVES Bron: GEVES, turfgrass-list.org

Renegerate vs gemiddelde rassen

10

9
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6

Index gazon Standvastigheid Zode dichtheid
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EUROGRASS SV100 
Geschikt voor trainings- en wedstrijdvelden waar 

herstellings vermogen van groot belang is.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 100 Eurodiamond/Vesuvius/
Eurocordus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras tetraploïd 50 Tetrasport

Engels raaigras diploïd 50 Eurosport/Pollen

Zaaizaadhoeveelheid 3,0 kg / 100 m2

EUROGRASS TetraTop 100 
Supersnelle kieming en vestiging met hoge kwaliteit 

aan rassen.

EUROGRASS SV7 MAXIMA 
Een ijzersterke combi van Europa's beste rassen.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Eurodiamond/Eurosport

veldbeemd 25 Joker/Limousine

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100m2

EUROGRASS SV7  
Het meest gebruikte mengsel van Nederland op het 

gebied van sport.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 75 Vesuvius/Eurodiamond/
Eurocordus

veldbeemd 25 Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 50 Eurodiamond/Vesuvius

veldbeemd 50 Limousine/Markus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS SV8 
Extra stevig wortelpakket met uitstekende veldbeemdrassen.

Mengsel/soort % Rasnaam

Engels raaigras 100 Eurodiamond/Eurosport/
Eurocordus

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS SV100 Maxima 
De toprassen van Nederland gebundeld in één mengsel. 
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Topmengsels 
voor 

maximale 
prestaties!

Sport
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Openbaar groen

Openbaar groen - bermen

Openbaar groen - dijken

Mengsel/soort %

hardzwenk 40

roodzwenk met forse uitlopers 30

roodzwenk gewoon 20

gewoon struisgras 5

witte klaver 4

smalle weegbree 1

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS BermenDivers 
Een bermmengsel bestaande uit inheemse soorten die samen een 

sterke, standvastige zode vormen en biodiversiteit verhogend werken.

Mengsel/soort %

Westerwolds raaigras 15

roodzwenk forse uitlopers 50

roodzwenk gewoon 10

gewoon struisgras 5

veldbeemd 20

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS BermenSpeciaal 
Zeer snelle beginontwikkeling om erosie te voorkomen. 

Gelijkwaardig aan BTK1100.

Mengsel/soort %

Engels raaigras laat doorschietend 40

veldbeemd 25

roodzwenk fijne uitlopers 15

roodzwenk forse uitlopers 10

witte cultuurklaver 10

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS D1  
Speciaal voor hooi- en beweidingsdijken. 

Graszaadmengsels met het merk Oranjebandmengsel® zijn 
uitsluitend samengesteld uit rassen van de hoogste kwaliteit 
die opgenomen zijn in de Grasgids.

Mengsel/soort %

roodzwenk fijne/forse uitlopers 30

roodzwenk gewoon 20

hardzwenk 45

gewoon struisgras 5

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS B3 
Geschikt voor allround bermen. 

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 30

roodzwenk fijne uitlopers 30

roodzwenk forse uitlopers 30

Zaaizaadhoeveelheid 1,5 kg / 100 m2

EUROGRASS D2 
Speciaal voor extensief beheerde dijken.

VERNIEUWD

Biodiversiteit wint terrein in bermenlandschap
Beperkt onderhoud en snelle vestiging van de grassen zijn 

voor bermenmengsels belangrijke voorwaarden. Daarmee 

ontstaat in korte tijd een stabiele berm en wordt de kans op 

uitspoeling bij extreme regenval verkleind. De biodiversiteit 

van bermen wordt steeds belangrijker. BermenDivers zorgt 

voor vitaliteit en biodiversiteit door de mix van verschillende 

inheemse soorten.
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Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 20

roodzwenk gewoon 20

roodzwenk uitlopervormend 50

Zaaizaadhoeveelheid 2 kg / 100 m2

EUROGRASS MaaiMinder
Tot wel 25% minder lengtegroei, dus minder onderhoud.

Uitermate geschikt voor groene parkings.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 20

veldbeemd 25

roodzwenk gewoon 15

roodzwenk forse/fijne uitlopers 20

hardzwenk 20

Zaaizaadhoeveelheid 2,5 kg / 100 m2

EUROGRASS R1 
Zeer veelzijdig recreatiemengsel, geschikt voor elke grondsoort.

Mengsel/soort %

rietzwenk 80

Engels raaigras 10

veldbeemd 10

Zaaizaadhoeveelheid 2 kg / 100 m2

EUROGRASS Campino 
Zeer diepe beworteling en daardoor erg droogtetolerant. 

Breed inzetbaar op droge plekken.

Recreatie

Mengsel/soort %

Engels raaigras 10

veldbeemd 45

roodzwenk gewoon 45

Zaaizaadhoeveelheid 1 kg / 100 m2

EUROGRASS Laanboommengsel
Onkruidonderdrukkend, voorkomt uitspoeling en een 

draagkrachtige zode; en dat alles in één mengsel.

Kijk op 
dsv-zaden.nl 

voor de actuele 
bestekteksten
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Graszoden vereisen een zeer deskundig teelt-

management. Naast ons EUROGRASS Graszoden-

mengsel maken wij verschillende mengsels op maat. 

Hierbij werken wij met 4 belangrijke pijlers:

 1   De hoogste technische kwaliteit graszaden

 2   Premium kwaliteit rassen 

 3   Het beste advies om zo samen met u het meest 

geschikte mengsel te maken.

 4   Flexibele leveringsvoorwaarden om snel in te spelen 

op weersomstandigheden.

Neem contact op met onze salesmanagers 

voor meer informatie of advies.

Graszoden

Hét mengsel voor graszoden. Een goede balans 

tussen rassen op gebied van kleur, standvastigheid, 

zodevorming en ziekteresistentie. Daarnaast letten wij 

goed op wat er ondergronds gebeurt. Dit mengsel en 

deze rassen zorgen voor een sterke beworteling en 

zodoende snel te snijden graszoden.

Mengsel/soort %

Engels raaigras 25

veldbeemd 30

gewoon roodzwenk 30

roodzwenk met forse uitlopers 15

EUROGRASS Graszodenmengsel

Scan voor meer informatie over 
Graszodenmengsels

Het mengsel 
voor topkwaliteit 

graszoden!
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• Bevat 16 verschillende soorten

•  Extra aanlokkelijk voor diverse bijen en vlinders

•  Soorten als klaproos, koren bloem en slaapmutsje

zullen zaad produceren dat een tweede seizoen

kan bloeien

•  Geschikt voor zowel voor stedelijk als landelijk gebied

ZOMERBLOEI ZELDER

•   Bevat 10 verschillende soorten

•   Soorten die gericht zijn op het voeden van bijen en

hommels

•  Met inheemse vlinderbloemigen, stimulans voor de

ondergrondse biodiversiteit

•  Meest geschikt voor landelijk gebied

BLOEIMENGSEL NECTAR

Bloeimengsels
Biodiversiteit en biodiversiteitherstel zijn thema’s die dagelijks de revue passeren bij gemeenten, waterschap-

pen, provincies maar ook steeds meer in de particuliere sector. Bloeimengsels hebben een dubbel effect; 

zowel de ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit wordt gestimuleerd. Het zijn naast de zichtbare 

elementen zoals de bloeiende bloemen, kruiden, grassen, aanvliegende insecten ook ondergrondse soorten 

zoals micro-organismen en insecten die bij een bloeimengsel gedijen.

Weten hoe u een bloeimengsel 
laat slagen qua inzaai en teelt? 
Scan hier voor ons zaaiadvies

Bloeimengsel op maat
Wel of geen grassen toepassen, vlinderbloemigen, 

waardplanten of juist insectplanten, inheems of niet 

inheems. Er zijn tal van overwegingen waaruit een 

keuze gemaakt kan worden bij het bepalen van een 

geschikt mengsel. Met Bloeimengsel op maat denken 

wij graag met u mee om tot een voor u meest 

geschikt mengsel te komen. Of het mengsel nu een 

specifiek doel moet hebben conform een bestek of 

dat er een bepaalde wens van specifieke soorten is.

Neem contact op met Thijs Schoenmakers;  

thijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl en laat u informeren 

over de mogelijkheden. Samen met u kijken wij graag 

naar een passend mengsel dat het meest aansluit bij 

uw wens.
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DSV zaden Nederland B.V.

Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide

0485 550 983, info@dsv-zaden.nl

Volg ons op social media:

www.dsv-zaden.nl

Binnendienst
Kay Thomassen

kthomassen@vitagro.nl - 0481-364136

Advies en service

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 
landbouw praktijk in ieder geval herhaalbaar/traceerbaar zijn. Zij kunnen alleen beslissings-
hulp vertegenwoordigen. DSV sluit aansprakelijkheid voor directe, indirecte, atypische, 
toevallig ontstane of andere gevolgschade of schade claims, die zich in samenhang met 
het gebruik van de in deze brochure beschreven ras- en teeltinformatie resulteren, uit. 
Mengselsamen stellingen zoals weergegeven in deze brochure zijn op basis van beschikbaar-
heid. Bij onvoldoende beschikbaarheid zullen rassen van vergelijkbare kwaliteit ingezet 
worden. Met de uitgave van deze brochure verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

Buitendienst
Ben Loman

Product specialist 

06-41667815

bloman@vitagro.nl

Buitendienst
Nick Laan

Product specialist 

06-48185252

nlaan@vitagro.nl




