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4salt® – Graszaad met beste zouttolerantie

Het 4salt® concept is het resultaat van het continue testen en 

selecteren van al onze grasrassen in onze R&D-faciliteiten. 

Door het blootstellen van de kiemplanten aan een stijgend 

zoutgehalte in het substraat, kunnen we de verschillen tussen 

grassoorten en –rassen identificeren. Rassen die zouttolerant 

genoeg zijn om te overleven in de proeven krijgen het 4salt® 

keurmerk. Het 4salt® onderzoek laat grote verschillen in zout-

tolerantie zien tussen grassoorten en -rassen. 

 

In onze geavanceerde kassen kunnen wij de meest zouttole-

rante rassen selecteren doormiddel van verschillende proe-

ven en onderzoek. Eerst moeten de grassen een 180-dagen 

zouttest ondergaan. Deze test zorgt voor een snelle en duide-

lijke screening van alle grasrassen, zodat we zeker weten dat 

een ras voldoet aan onze eisen. Als het ras dit overleeft, 

wordt het nog zwaarder beproefd. Hierbij wordt het zoutge-

halte verhoogd tot wel 3%, wat vergelijkbaar is met het zout-

gehalte in de zee. Hierbij wordt elk ras individueel beoordeeld 

op zouttolerantie, wat ons een goed inzicht geeft in de ver- 

 

schillen tussen rassen onderling en welke rassen uiteindelijk 

het 4salt® keurmerk zullen krijgen.  

 

Of het nu gaat om verzilting in een gebied vlak naast de zee 

of om zout/brak beregeningswater, 4salt® grasmengsels 

hebben een betere zouttolerantie dan de standaard gras-

zaadmengsels. 4salt® mengsels zullen altijd een betere pres-

tatie leveren, ook wanneer er geen problemen zijn met ver-

zilting.  

 
 



 

 

Dit zorgt voor een mengsel zonder risico’s en geeft een 
extra zekerheid voor de toekomst, bijvoorbeeld wanneer 

er met ander water beregend moet gaan worden dan 

voorheen gebruikelijk was. 

 

Voor verschillende situaties is 4salt® een voor de hand 

liggende keus: Golfbanen en sportvelden aan de kust, 

(strooizout), wanneer er water hergebruikt wordt of de 

kwaliteit van het water in het gebied onzeker is. 

 

De nieuwe 4salt® grassen zijn toekomstbestendig en 

spelen in op de klimaatverandering en de Green Deal; 

duurzamer, gezonder gras en minder kosten. 
 


