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Bij onkruidbestrijding in grasland maak je als loonwerker
het verschil. Want in veel gevallen adviseert de loonwerker
over de onkruidbestrijding om deze daarna uit te voeren.
En daarmee maak je dus een belangrijk verschil. Een
onkruidbestrijding in grasland kan makkelijk twee ton
extra ruwvoer per hectare opleveren. Dat levert de klant

over onkruidbestrijding in grasland. Ook lees je twee
verhalen van collega loonwerkers over hoe zij de
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onkruidbestrijding aanpakken. We wensen je veel
leesplezier en alvast succes met de onkruidbestrijding in
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Grasland heeft zwaar
geleden onder droge zomer
Veel graslandpercelen hebben zwaar
geleden onder de droogte van 2018.
Meer open plekken geven onkruiden
de ruimte. Daarom zal de onkruiddruk in
2019 flink hoger zijn. Ook is er veel meer
nieuw gras ingezaaid. Het is belangrijk
om in deze eerstejaarspercelen de
onkruidbestrijding voortvarend aan te
pakken.

Onkruidbestrijding in grasland?
Als loonwerker maak je het verschil

Ruwvoerwinning steeds belangrijker

Wees er met onkruidbestrijding snel bij

Melkveehouders krijgen steeds meer aandacht voor

Door al in het vroege voorjaar door het grasland te lopen

de ruwvoerwinning van eigen grond. Een hogere

krijg je een goed beeld van de onkruidbezetting. Ga daarom

ruwvoeropbrengst betekent minder inkoop van duur

al vroeg in gesprek met de melkveehouders en wijs ze op

krachtvoer. Melkveebedrijven weten met hogere

de voordelen van een vroege onkruidbestrijding. Er zijn jaren

ruwvoeropbrengsten de kostprijs voor melk te verlagen. De

dat al vanaf eind februari een onkruidbestrijding in grasland

belangrijkste en meest doeltreffende maatregel voor een

mogelijk is. Meer gangbaar is de onkruidbestrijding in maart

hogere opbrengst is de onkruidbestrijding in grasland.

en april. Met hogere temperaturen en duidelijke groei.

Twee ton extra ruwvoer door
onkruidbestrijding

Onze adviezen

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat een onkruidbestrijding

voor zowel eerstejaars grasland, meerjarig grasland

al snel twee ton extra ruwvoer per hectare per jaar oplevert.

én klavergrasland. Meer informatie vind je ook op

Een onkruidbestrijding is daarom snel rendabel en levert

meergrasmeermelk.nl. Bel voor uitgebreid advies altijd

melkveehouders honderden euro’s aan extra ruwvoer

met je adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Op pagina 13 van deze brochure lees je onze adviezen

per hectare op. De onkruidbestrijding in grasland wordt
meestal door de loonwerker uitgevoerd. Daarom rekenen
veel melkveehouders op de kennis en het advies van de
loonwerker. Een actieve opstelling is daarom belangrijk.
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Onkruidbestrijding in grasland
wordt steeds belangrijker
Loonwerker Gerard Weda, De Lutte
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Volker B.V. Loon- en grondverzetbedrijf
in De Lutte is een modern bedrijf met
goed opgeleide vakmensen. Gerard
Weda is binnen Volker verantwoordelijk
voor het loonspuiten. Hij kent zowel de
streek als de bedrijven door en door
en is een belangrijke schakel in de
gewasbescherming. We spreken Gerard
samen met zijn adviseur Filip Muller.

Filip Muller, adviseur bij WPA Robertus, sluit aan bij het gesprek.

“De laatste jaren is mijn werk veranderd”, vertelt Gerard.
Mijn werkgever geeft me de ruimte om onze klanten vaker

Hoe belangrijk is onkruidbestrijding
in grasland?

te bezoeken. Als ik in het weekend een rondje rij, dan kijk ik

Gerard overtuigend. “Heel belangrijk. In deze regio ligt

naar wat er op het veld gebeurt. Zie ik een perceel grasland

veel blijvend grasland. We zien over het algemeen dat het

geel van de paardenbloemen, dan ga ik gerust de dag

assortiment goed presterende grassen daar hoog blijft. Maar

daarna even aan om te bespreken of dat de bedoeling is of

het is dan wel nodig om regelmatig een onkruidbestrijding uit

dat we er wat aan moeten doen.”

te voeren. Door goed graslandbeheer doe je langer met je

Hij vertelt: “Gerard kent de melkveehouders en hun percelen.
Dat helpt echt bij het tijdig nemen van maatregelen. Hij is het
eerste aanspreekpunt voor de melkveehouder, maar hij staat
er niet alleen voor. Waar nodig stemmen we adviezen met
elkaar af.” Gerard: “Als ik er niet uitkom, dan weet ik Filip te
vinden en bespreken we samen met de melkveehouder de
beste oplossing, bijvoorbeeld een onkruidbestrijding, maar
het kan ook zijn dat we adviseren om opnieuw in te zaaien.”

grasland en dat is ook financieel voordelig.”

zeg ik: eerst maaien en daarna gaan we de onkruiden

Maar dat niet alleen,” vervolgt Gerard “het wordt steeds

aanpakken. Ook kijk ik goed naar de kalender. Mei is een

belangrijker om je ruwvoer van je eigen bedrijf te halen. Die

goede maand om akkerdistels te bestrijden en het najaar is

trend zet door. Dure grond beter benutten en optimalisatie,

geschikt om de ridderzuring aan te pakken. Liefst met veel

daar draait alles om. Door je ruwvoeropbrengsten te

blad, maar nog zonder stengel.” Filip deelt de mening van

verhogen en de ruwvoerkwaliteit te verbeteren, kunnen de

Gerard. “Als er in mei bijvoorbeeld al veel paardenbloemen

aankoopkosten van krachtvoer worden verlaagd. Tijdig

staan, dan ben je eigenlijk al te laat. Het is dan belangrijk om

onkruiden bestrijden is daarom een economische en ook

snel na het maaien een onkruidbestrijding uit te voeren. Vroeg

duurzame keuze.”

aanpakken is het beste. Je voorkomt zo uitbreiding van
onkruiden en plukt direct de voordelen in de vorm van meer

Het beste moment voor onkruidbestrijding

ruwvoer.”

Gerard merkt dat het moment van onkruidbestrijding
verandert. “In feite wordt nu de onkruidbestrijding uitgevoerd
vanaf het vroege voorjaar, voor de eerste snede, tot in het
late najaar. Het beste moment is zo niet een-twee-drie te
zeggen. Ik kijk altijd naar de plant én de omstandigheden.
Staan de herderstasjes of boterbloemen in volle bloei, dan

Gerard Weda, loonspuiter
bij Loonbedrijf Volker
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Onkruidbestrijding
een jaar rond
Met de huidige onkruidbestrijdingsmiddelen is het mogelijk om vanaf het vroege
voorjaar tot het late najaar een onkruidbestrijding uit te voeren. Vroeg is vaak beter
omdat de onkruiden minder ontwikkeld zijn en dus minder schade kunnen veroorzaken.
Maar bedenk: ook een bestrijding in zomer of in het najaar (o.a. ridderzuring
bestrijding) kan zeer effectief zijn. Gemiddeld genomen is het aan te bevelen om
minimaal een keer per twee jaar een onkruidbestrijding uit te voeren. Bij zware
onkruiddruk kan het wenselijk zijn dit jaarlijks te doen.

" Minder onkruid
betekent gewoon
meer opbrengst "

Weersomstandigheden
en onkruidbestrijding
De onkruidbestrijdingsmiddelen in grasland zijn systemische
contactherbiciden. De middelen worden dus via contact door de plant
opgenomen en werken het beste onder groeizame omstandigheden
(voldoende temperatuur en luchtvochtigheid). Soms kunnen de
weersomstandigheden het onmogelijk maken om een onkruidbestrijding
uit te voeren. Denk aan neerslag direct na toepassing of een koude en
schrale periode. Wacht dan tot een beter moment.
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Vroege voorjaar (tot half april)
Gedurende het jaar ontwikkelen zich verschillende onkruiden. In het vroege voorjaar zijn dat onder andere muur,
herderstasje, paardenbloem en boterbloem. Echter, ook
zuring, brandnetel en dovenetel kunnen dan al voorkomen.
Een onkruidbestrijding in het (vroege) voorjaar levert direct
voordeel op in de vorm van een hogere ruwvoeropbrengst
en minder open plekken na het afsterven van het onkruid.
Daarom is het zaak om vooral in het voorjaar alert te zijn om
als dat nodig en mogelijk is, al in een vroeg stadium (vanaf
begin maart) een onkruidbestrijding uit te voeren.

Late voorjaar
(vanaf begin mei tot half juni)
De lucht- en bodemtemperatuur gaan omhoog, nachten zijn
minder koud, mineralen komen beschikbaar en de groei
van gras en onkruiden komen in een versnelling. Nieuwe
onkruiden waaronder distels en meerjarige onkruiden
komen tevoorschijn. Ook de typische voorjaarsonkruiden
zijn nog volop in ontwikkeling. Dit kan kortom een heel goed
moment zijn om een onkruidbestrijding uit te voeren.

Zomer (juni, juli en augustus)
Vaak wordt een onkruidbestrijding in grasland in het voorjaar
of in het najaar uitgevoerd. Onder diverse omstandigheden
kan ook een onkruidbestrijding in de zomer worden
uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat een bestrijding in het voorjaar
niet is gelukt of is ‘vergeten’. Juist in de zomermaanden zijn de
omstandigheden (hogere temperaturen en vaak ook hogere
luchtvochtigheid) ideaal om onkruiden effectief te bestrijden.

Najaar (september tot half november)
Zuringsoorten worden bijvoorbeeld het beste in het najaar
bestreden. Een onkruidbestrijding in het najaar biedt vooral
kansen op onkruiden met ondergrondse delen. Dit geldt
niet alleen voor zuringsoorten maar ook voor bijvoorbeeld
paardenbloemen en boterbloemen. Door de neerwaartse
sapstroom worden de planten ook ondergronds effectief
vernietigd. Door een onkruidbestrijding in het najaar krijgen
de grassen in het voorjaar meer ruimte om uit te stoelen.
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Werkingstabel
Onkruidbestrijding in grasland
Nederlandse benaming

Latijnse benaming

Akkerwinde

Convolvulus arvensis

Bereklauw

Heracleum sphondylium

Boterbloem, akker

Ranunculus arvensis

Boterbloem, kruipende

Ranunculus repens

Boterbloem, scherpe

Ranunculus acris

Brandnetel, grote

Urtica dioica

Brandnetel, kleine

Urtica urens

Distel, krul-

Carduus crispus

Distel, speer-

Cirsium vulgare

Distel, akker-

Cirsium arvense

Fluitekruid

Anthriscus sylvestris

Haagwinde

Calystegia sepium

Herderstasje

Capsella bursa pastoris

Hoefblad, groot

Petasites hybridus

Hoefblad, klein

Tussilago farfara

Jacobskruiskruid

Senecio jacobeae

Kaasjeskruid

Malva spp

Kamille-soorten

Matricaria spp

Klaverzuring, witte

Oxalis acetosella

Kleefkruid

Galium aparine

Madeliefje

Bellis perennis

Margriet

Chrysanthemum leucanthemum

Melganzevoet-achtigen

Chenopodium spp

Melkdistel, akker-

Sonchus arvensis

Melkdistel, gewone

Sonchus oleraceus

Melkdistel, ruwe

Sonchus asper

Middelst vergeet-mij-nietje Myosotis arvensis
Munt

Mentha spp

Muur

Stellaria media

Paardenbloem

Taraxacum officinale

Paardenstaart

Equisetum arvense

Perzikkruid

Polygonum persicaria

Rus, pitrus

Juncus effusus

Rus, zeegroene

Juncus inflexus

Valse Kamille-soorten

Anthemis spp

Varkensgras

Polygonum aviculare

Viltige duizendknoop

Polygonum lapathifolium

Weegbree-soorten

Plantago spp

Zeggen

Carex

Zuring, krul-

Rumex crispus

Zuring, ridder-

Rumex obtusifolius

Zuring, schapen-

Rumex acetosella

Zwaluwtong

Polygonum convolvulus

Zwarte nachtschade

Solanum nigrum
Zeer gevoelig
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Voederwaarde
grassen en onkruiden
Goede grassen zorgen voor een hogere opbrengst

de structuurwaarde. Onderstaande berekening is gemaakt

in droge stof en tegelijkertijd een hogere VEM en

door BLGG op basis van de meest gangbare onkruiden in

DVE-opbrengst. In goed grasland is het aandeel

grasland, onder andere paardenbloem, muur, ridderzuring

goede grassen (o.a. Engels raaigras, timothee,

en distel. Je ziet dat onkruiden in grasland een flinke aanslag

veldbeemdgras en beemdlangbloem) hoger dan 80%.

zijn op zowel ruwvoeropbrengst als voederwaarde.

Wordt dit aandeel lager dan 50% dan is herinzaai
bedrijfseconomisch gezien noodzakelijk.

Slechte grassen en breedbladige onkruiden

		

Onkruid

Vers gras

Verschil

de goede grassen. De voederwaarde van deze grassen

VEM

775

962

+ 24%

is aanzienlijk lager. Ook één- en tweejarige breedbladige

DVE

63

90

+ 43%

onkruiden en wortelonkruiden hebben een negatief effect op

Structuurwaarde

1.2

1.9

+ 58%

zowel VEM- als DVE-opbrengst en, eveneens belangrijk, op

Droge stof

101

133

+ 31%

Slechte grassen als kweek en straatgras verdringen makkelijk

´€

Extra opbrengst van ca. €460,- per ha
Door uitvoering van een goede onkruidbestrijding wordt
2.000 kg ds/ha meeropbrengst verkregen. Dit levert
een voordeel op van ca.€460,-/ha (exclusief kosten
onkruidbestrijding).

		

Opbrengst

Voederwaarde-

		

(ds / ha)

prijs*/ ha

12.000 kg

€ 2.760,-

Gemiddeld grasland 10.000 kg

€ 2.300,-

Goed grasland

Gemiddelde voederwaardeprijs (goed gras): 950 VEM, 18%
eiwit, 48% ruwe celstof, inclusief 5 cent voor structuurwaarde
(bron: WUR)
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Bemesting en onkruidbestrijding
Loonwerker Pieter Sonnemans, Someren

Als loonwerker in het Brabantse Someren,
heeft Pieter Sonnemans zich samen met
zijn vijf medewerkers volledig toegelegd
op de veehouderij. Het loonspuiten, met
een zelfrijdende Agrifac van 33 meter,
doet Sonnemans zelf. In zijn werkgebied
is hij door zijn ervaring op het terrein van
graslandbeheer voor veel veehouders een
belangrijk aanspreekpunt. Al dertig jaar.
We spreken Sonnemans op zijn bedrijf in
Someren.

hier echt succesvol mee. Meer melkveehouders zien de
meerwaarde en zijn overgegaan op stikstofbemesting via
het blad. Tegenwoordig voegen we ook regelmatig zwavel
en een aantal sporenelementen zoals kobalt en selenium
toe waarmee de melkveehouder de opbrengsten verder
optimaliseert.” Door de vroege bespuitingen met ureum, ziet
Sonnemans al vroeg in het voorjaar veel graslandpercelen.
Daarbij krijgt ook de onkruidbestrijding direct zijn aandacht.
“Als ik zie dat er veel muur staat, dan pak ik dat direct in de
eerste werkgang aan met een onkruidbestrijding. Dat scheelt
in kosten.”

Bemesting en onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding, vooral in het voorjaar

Twee belangrijke pijlers voor meer en kwalitatief beter

Sonnemans schat in dat hij jaarlijks op ongeveer een derde

ruwvoer in grasland zijn bemesting en onkruidbestrijding,

tot de helft van alle graslandpercelen een onkruidbestrijding

aldus Sonnemans “Qua bemesting zijn wij 18 jaar geleden

uitvoert. “In 80 procent gebeurt dat in het voorjaar. Persoonlijk

al gestart met vloeibare stikstof bespuitingen. We zijn

vind ik dat ook de beste tijd. De onkruiden zijn dan nog klein

Pieter Sonnemans,
loonspuiter in Someren
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en relatief makkelijk te bestrijden. Bovendien heb je het hele

kant begrijpelijk vindt Sonnemans. “Het heeft voordelen als

groeiseizoen profijt van de bespuiting. En gelukkig hebben

het gaat over bijvoorbeeld stikstofbinding. Maar ik zie ook

we met Cirran, Jepolinex Pro en Tapir goede middelen.

nadelen. De onkruidbestrijding wordt lastiger en met de
beschikbare middelen is het niet mogelijk om ridderzuring

Onkruidbestrijding of grasland vernieuwen

goed te bestrijden. Daarom vind ik het belangrijk dat mijn

Melkveehouders hebben te maken gehad met lage

klanten vooraf de juiste afweging maken. Daarmee bedoel

melkprijzen. Sonnemans merkt op: “Bij een lage melkprijs

ik dat ze ook de nadelen van een klavermengsel, zoals meer

wordt een onkruidbestrijding vaker uitgesteld. ‘Dat komt

problemen met ridderzuring, meenemen in hun besluit.”

volgend jaar wel,’ wordt dan gezegd. Met alle gevolgen
voor de kwaliteit van het grasland. Deze ‘besparingen’
leveren uiteindelijk niets op. Sterker nog, ze kosten uiteindelijk
geld. Mijn advies is dan ook: blijf de onkruidbestrijding onder
alle omstandigheden serieus nemen.”

Klavergrasland en ridderzuring
Meer melkveehouders kiezen bij graslandvernieuwing
voor een mengsel met klaver. Die keuze is aan de ene
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Tips voor een
hoger ruwvoerrendement
Door meer aandacht te besteden aan
grasland kan de ruwvoeropbrengst en
ruwvoerkwaliteit enorm worden verbeterd.
Onderstaand onze belangrijkste tips
1. Kijken en nog eens kijken

5. Mengselkeuze grassen

Kijken in het veld is de basis voor goed grasland-

Veredelingsbedrijven komen met nieuwe rassen

management. Kijken met collega’s of in studieclubverband

voor specifieke gebruiksdoeleinden. Verdiep je in

zorgt dat je meer ziet en op tijd de juiste maatregelen neemt.

de mogelijkheden. Rassenlijsten zijn online te vinden,
bijvoorbeeld via Barenbrug, of als boekje te bestellen via

2. Grasland verjongen

boerderij.nl.

De levenscyclus van blijvend grasland verlengen, vraagt
om verjonging in de vorm van doorzaaien.

6. Grond en vocht
De basis voor groei is een goede bodemstructuur en

3. Grondbewerking

voldoende vocht. In een goede bodemstructuur komt

Een egale grasmat zorgt voor minder grond in de kuil. Door

vochttekort minder snel voor. Neem als dat nodig

het gras in het voorjaar met een onkruideg te behandelen,

is maatregelen gericht op het verbeteren van de

gecombineerd met doorzaai, kan bijvoorbeeld het

bodemstructuur en/of ontwatering.

aandeel straatgras worden teruggebracht.

4. Herken slechte grassen
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7. Onkruidbestrijding
Eén- en tweejarige breedbladige onkruiden en

Slecht presterende grassen die veel in grasland voorkomen

wortelonkruiden verdringen goed presterende

zijn ruwbeemdgras, straatgras en kweek. Wordt het aandeel

grassen. Tijdig ingrijpen voorkomt opbrengstderving,

te hoog, dan is graslandvernieuwing de beste keus.

kwaliteitsverlies en open plekken.

Advies onkruidbestrijding
voor elk type grasland
Onderstaand de adviezen voor onkruidbestrijding
in respectievelijk eerstejaars grasland, bestaand
grasland en klavergrasland.

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.
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Graslandmanagement
Bert Philipsen, Wageningen University & Research centre

Goed graslandmanagement wordt steeds
belangrijker. Om diverse redenen. Bert
Philipsen verbonden aan Wageningen
University & Research centre kent de
dagelijkse praktijk als geen ander en vertelt
er graag over.

opgestald. Een goede ontwikkeling: “Ik ben van mening dat
de combinatie beweiden en maaien grote voordelen biedt.
En dan niet alleen omdat het voor de burger leuk is, ook
bedrijfseconomisch. Bedenk dat de netto opbrengst bij een
weidegang ongeveer hetzelfde is als bij maaien. Dit komt
omdat er geen conserveringsverliezen zijn. Ook zien we dat
beweiding een positief effect heeft op de uitstoeling, uit gras

“De sector wordt overladen met zowel wetgeving

groeit immers gras. Waar het in het verleden vaak fout ging,

als informatie uit onderzoek. Tegelijkertijd heeft de

was in de beweidingssystemen. De eerste dag smakelijk gras,

melkveehouder het druk met werkzaamheden in de

maar al snel vermindert de smakelijkheid door vertrapping.

stal en op het land. Daarom is het belangrijk dat wij als

Om dat te voorkomen hebben we met een aantal partners de

onderzoekers de veehouder bedienen met gerichte

informatiemap Robot & Weiden ontwikkeld. We presenteren

adviezen en duidelijke handvatten,” vertelt Philipsen.

daarin vijf concepten waarbij we kijken naar het gras,
arbeidsgemak, weidevakmanschap en melkproductie. Doel
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Beweiden of maaien?

hiervan is de veehouder praktische handvatten te bieden voor

In 2015 ging zeventig procent van de koeien met enige

goed graslandbeheer, vanaf de eerste tot de laatste dag van

regelmaat naar buiten. De overige dertig procent stond fulltime

beweiding.”

Koe, voer, bodem en mest

Grip op je gras krijgen door te kijken, te meten, te beslissen en

Het domein van de rundveehouder is in de eerste plaats de

te doen.” Zijn er plekken die slecht groeien, bijvoorbeeld door

stal. Het vee wordt nauwlettend en gedetailleerd gevolgd.

storende lagen in de bodem? Is er sprake van veel slechte

Vaak is de aandacht voor de grond een stuk minder. “Dat is

grassen of onkruiden? Is de bemesting in orde? Ik vind het

historisch goed verklaarbaar”, denkt Philipsen. “Maar we zijn

jammer dat veel veehouders nog te weinig kijken.”

nu in een ander tijdvak aanbeland waar optimalisatie van
de ruwvoerwinning steeds belangrijker wordt. De beperkte

“Maar met kijken alleen ben je er natuurlijk niet. Vaak is

ruimte voor fosfaat en stikstof vraagt om een bedrijfsvoering

het nodig om maatregelen te nemen. Daarvoor is een

waarin zowel aandacht is voor de koe, het voer, de bodem

reeks aan mogelijkheden aanwezig variërend van

en de mest. Goed graslandmanagement is daarbinnen

bodemverbeterende maatregelen, bijstellen bemesting,

enorm belangrijk.

herinzaai en reparatiemaatregelen zoals onkruidbestrijding,
beregening en doorzaaien. Door deze cultuurmaatregelen

Kijken in het veld

te combineren met een goed uitgebalanceerd regime van

Een van de vroegere leermeesters van Philipsen doceerde:

maaien en beweiden kan de ruwvoeropbrengst aanzienlijk

graslandbeheer begint bij observeren. Philipsen: “Dus

worden verhoogd van gemiddeld 10 tot droge stof naar wel

minimaal een keer in de week door de percelen lopen om te

15 ton droge stof per ha. Daarvan ben ik overtuigd.”

kijken wat er gebeurt. Met nadruk op kijken en leren.

Van gemiddeld 10 ton droge stof
naar 15 ton is mogelijk!
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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
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+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl

