
DCM SOLARO® 
Droogte  

  

 
Samenstelling 
 

 

30 % Festuca arundinaceae - Rietzwenkgras Tomcat 1 

25 % Lolium perenne tetraploïd - Engels raaigras Tetradry 

15 %  Festuca rubra - Roodzwenkgras Beudin, Greensleeves 

20 %  Poa pratensis - Veldbeemdgras Miracle 

10 % Festuca ovina - Schapegras Quatro 

 

  

 

 

 

Eigenschappen  

• graszaadmengsel specifiek voor gazons op droogtegevoelige terreinen 

• selectie en combinatie van soorten en rassen met goede droogtetolerantie, extra diepe beworteling en 
goed herstelvermogen  

o hoog percentage rietzwenkgras, geselecteerd voor gazon, zorgt door zijn extra diepe beworteling 
(90 cm en dieper op goed doorlaatbare gronden) voor een grasmat zeer goed bestand tegen hoge 
temperaturen en droogte 

o ook het tetraploïd Engels raaigras heeft een diepe beworteling. Daarnaast zorgt dit ook voor een 
snelle kieming en een grasmat met een zeer hoog herstelvermogen en uitstekende 
betredingstolerantie 

o uitlopers van zowel veldbeemdgras, roodzwenkgras als schapegras zorgen voor verankering en 
een grasmat bestand tegen betreding zoals spelende kinderen en huisdieren 

• gebruikte variëteiten hebben een goede ziekteresistentie (rooddraad, voetrot…) 

• zowel voor inzaai als doorzaai of herstel van kale plekken 

• geschikt voor alle grondsoorten, maar zeker ook droge zandgronden 

• zeer geschikt voor gazons op hellingen, zeker deze die zuidgericht zijn 

• indien gepast bemest behoudt dit gazon zijn diepgroene kleur  

• hoge kiemkracht en zuiverheid 

 

 

Verpakking 

zakken van 15 kg – 36 zakken/euro pallet (= 900 kg)   

 
 
  

DCM n.v. behoudt het recht, om in functie van beschikbaarheid, de samenstelling van het mengsel aan te passen 

met gelijkwaardige rassen. 

 



DCM SOLARO® 
Droogte 

 

Toepassingsperiode  
 
 

  

 

 
 
Dosis 

nieuwe inzaai…………………………………………………………………………………………………………………………… 3,5 - 4 kg/100 m² 

doorzaai / renovatie……………………………………………………………………………………………………………………...... 2 kg/100 m² 

 
 
Gebruiksaanwijzing 

• Verwijder oud gras, onkruid stenen… en spit of frees (tot 30 cm diep). 

• Strooi DCM GAZON uit als basisvoeding en voor een betere bodemstructuur. Hark 5 tot 10 cm in en rol de 
bodem egaal. 

• Zaai bij windstil weer op een vochtige bodem. 

• Zaai de helft van de dosis in de lengte en de andere helft in de breedte en hark lichtjes in (max 1,5 cm). 

• Rol of druk goed aan en houd de bodem vochtig tot de grassprieten boven staan. 

• Wacht met maaien tot het gras 8 cm hoog is en maai de eerste keren niet korter dan 4 cm. 

 

 
Tips 

• Dit graszaadmengsel is aangepast aan droogtegevoelige terreinen. Voor de kieming/eerste ontwikkeling 

heeft dit nieuwe mengsel even veel water nodig als een ander mengsel. 

• Kan zowel in het voorjaar als het najaar ingezaaid worden, maar bij voorkeur in het voorjaar of late 

zomer/begin najaar omwille van nog hogere temperaturen. 

• Maai het gazon niet te kort, de ideale maaihoogte is minstens 3 cm. Maai bij voorkeur bij droog weer. 

• Geef een eerste bemesting na de derde maaibeurt met DCM VITAL-GREEN, voor een snelle en continue 
groei van het gras met een diepgroen en sterk gazon als resultaat. 

• Naast inzaai van nieuwe gazons ook geschikt om kale plekken in bestaande gazons mee door te zaaien. 
Zaai dan wel steeds deels over de bestaande grasmat voor zo weinig mogelijk kleurverschil. 

• Samen met kiemend gras kunnen zich onkruiden ontwikkelen doordat zaden in de bodem aanwezig zijn. 
De meeste onkruiden verdragen het niet om gemaaid te worden en zullen vanzelf verdwijnen na enkele 
maaibeurten.  

• Na de inzaai zal de grasmat zich snel sluiten waardoor onkruiden weinig kans krijgen zich te ontwikkelen. 
Besteed wel voldoende aandacht aan onkruidpreventie voor de inzaai. 

 

 
 
    

Producten van DCM zijn conform de gegevens vermeld op de verpakking en/of technische fiche en zijn volledig traceerbaar. Productadviezen zijn enkel informatief en leiden niet tot een 

verbintenis of overeenkomst. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Elke plant en elk teeltsysteem heeft zijn eigen behoefte. Ook het moment 

van de toepassing, bodem/substraattype en de wettelijke normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe toepassingen telkens vooraf op 

kleine schaal te testen. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten. 
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- Ideale zaaiperiode   


