Cirran®, Jepolinex® Pro en Buttress® zijn gedeponeerde handelsmerken van Nufarm. Primstar®
en Tapir® zijn geregistreerde handelsmerken van Dow AgroSciences.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst
het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onkruidbestrijding in grasland?
Voor technische informatie en adviezen kunt u contact
opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
Kijk ook op onze website meergrasmeermelk.nl
@NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl

Onkruidbestrijding
in grasland
Als loonwerker maak je het verschil!

Twee ton extra
ruwvoer door
onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding in grasland is een

flink hoger zijn. Ook is er veel meer nieuw

belangrijke taak voor loonwerkers met een

gras ingezaaid. Het is belangrijk om in deze

spuitmachine. Uit onderzoek en in de praktijk

eerstejaarspercelen de onkruidbestrijding

blijkt dat een onkruidbestrijding al snel 2

voortvarend aan te pakken.

“Dankzij tijdige
onkruidbestrijding
veel meer opbrengst”

ton extra ruwvoer per hectare per jaar
oplevert. Een onkruidbestrijding is daarom

Wees er met onkruidbestrijding snel bij

heel snel rendabel en levert melkveehouders

Door al in het vroege voorjaar door het

honderden euro’s aan extra ruwvoer op.

grasland te lopen krijg je een goed beeld
van de onkruidbezetting. Ga daarom al

Grasland heeft zwaar geleden

vroeg in gesprek met de melkveehouders

onder droge zomer

en wijs ze op de voordelen van een vroege

Veel graslandpercelen hebben zwaar

onkruidbestrijding. Er zijn jaren dat al vanaf

geleden onder de droogte van 2018.

eind februari een onkruidbestrijding kan

Meer open plekken biedt meer ruimte aan

worden gedaan. Maart en april zijn vaak de

onkruiden. Daarom zal de onkruiddruk in 2019

beste maanden voor een onkruidbestrijding.

Adviezen onkruidbestrijding
Nufarm biedt uitstekende middelen voor alle typen grasland. Dit zijn onze adviezen:

Bestaand grasland

2 l/ha Cirran® + 1,25 l/ha Tapir®

(of 1,5 l/ha Primstar®)

• Krachtige mix op de meest voorkomende onkruiden
• Brede onkruidwerking

Bestaand grasland met veel ridderzuring
1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,5 l/ha Tapir®

(of 1,9 l/ha Primstar®)

• Toepassen als ridderzuring voldoende blad heeft
• Eventueel in het najaar bestrijden in verband met neerwaartse
		 sapstroom van de ridderzuring.

Eerstejaars grasland

1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,25 l/ha Tapir®

(of 1,5 l/ha Primstar®)

• Behandel tijdig op jonge onkruiden
• Extra werking op o.a. veelknopigen en melde
• Toepassen vanaf 3e bladstadium van het gras

Klavergrasland
Voor de onkruidbestrijding in klavergrasland zijn minder middelen beschikbaar. Ons advies
is een bespuiting met 4,0

tot 4,5 l/ha Buttress® eventueel in combinatie met een lage

dosering Cirran®. Kijk voor een gedetailleerd advies op meergrasmeermelk.nl.

Loonwerkers
maken het
verschil!

