PROEVEN

VOOR HET
BESTE
RENDEMENT
UIT GRASLAND

De afgelopen jaren heeft Nufarm diverse proeven onkruidbestrijding
in grasland met verschillende combinaties van middelen uitgevoerd.
Een heldere conclusie is, zowel op proefvelden als in de praktijk, dat
de onderstaande geadviseerde combinaties het beste presteren en
zorgen voor het hoogste rendement uit grasland.

Bestaand grasland
% Bestrijding

HET GELD LIGT
VOOR HET OPRAPEN
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Cirran® 2 l/ha +
Tapir® 1,25 l/ha

Spuitdatum 16 mei 2017, beoordeling 12 juni 2017

Bron: Giesen Crop Research

Bestaand grasland met veel ridderzuring
% Bestrijding
100

Kijk vanaf medio februari regelmatig in uw
graslandpercelen naar de onkruidbezetting.
Door op tijd een onkruidbestrijding uit te voeren,
verdient u honderden euro’s per hectare.
De eerste € 100,- (aan waardebonnen) verdient
u als u dit bordje op uw perceel vindt*. In elke
provincie in Nederland plaatsen we een bordje
in een graslandperceel. Een extra reden om uw
percelen te controleren.

Facebook

Volg ons via Facebook (@NufarmNederland) en
lees over alle ontwikkelingen met onder andere
foto’s van de locaties. Wie weet herkent u direct
een van de plaatsen waar een bordje staat.
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Jepolinex® Pro 1,5 l/ha +
Tapir® 1,5 l/ha

Spuitdatum 30 mei 2017, beoordeling 27 juni 2017

Deelnemen

Vindt u een bordje? Maak dan een foto en stuur
deze naar info.nl@nufarm.com.

* Bordjes worden aan de rand
van het perceel geplaatst aan
de rechterzijde van de dam.
Actiewoorwaarden:
Prijswinnende bordjes zijn gekoppeld aan
de eigenaren van de betreffende percelen.
Prijzen worden uitgekeerd in de vorm van
waardebonnen. Over de uitslagen kan niet
worden gecorrespondeerd.

Bron: Giesen Crop Research

Eerstejaars grasland

Zuring, klein kruiskruid, grote brandnetel, melkdistel, muur,
herderstasje, akkerdistel, perzikkruid, melde, varkensgras.

LAAT DIT
NIET LIGGEN!

% Bestrijding
100

Raadpleeg ook de website:
meergrasmeermelk.nl
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Nufarm B.V.
info.nl@nufarm.com
www.nufarm.com/nl
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Referentie

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

Spuitdatum 25 mei 2017, beoordeling 27 juni 2017

Bron: Giesen Crop Research

@NufarmNederland

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

Vind € 100,- in uw perceel!
Kijk voor de actievoorwaarden
op de achterzijde

CIRRAN®
JEPOLINEX® PRO
EN BUTTRESS®

Voor het beste rendement uit grasland
Onkruiden in grasland

In grasland komen veel verschillende onkruiden voor. In nieuw ingezaaid
grasland zijn dat vaak andere onkruiden dan in meerjarig grasland. De
meest veelvoorkomende onkruiden zijn paardenbloem, boterbloem, distels,
herderstasje en niet te vergeten zuring. In nieuw ingezaaid grasland komen
vaker melden en veelknopige onkruiden als perzikkruid voor.

WAAROM ONKRUIDBESTRIJDING
ZO BELANGRIJK IS

ONKRUIDEN GRASLAND

Meer ruwvoer van het eigen bedrijf

Door tijdig en met de juiste middelen onkruiden in grasland
te bestrijden, behaalt u een hogere ruwvoeropbrengst. Die
meeropbrengst is niet gering. Diverse onderzoeken tonen aan dat
goed graslandbeheer een extra voordeel kan opleveren, tot wel
€ 460,- per ha (exclusief kosten).

Ruwvoer van betere kwaliteit

De ruwvoerkwaliteit van hoogwaardige grassen ligt aanzienlijk
hoger dan dat van onkruiden als boterbloem, paardenbloem, distel
en zuring. Minder onkruiden levert daarom een smakelijk rantsoen
van betere kwaliteit op, waarvan minder restvoer overblijft.

kruipende boterbloem

akker boterbloem

Lagere voerkosten

Grasland is een bron van eiwit. Wie beter ruwvoer wint van het
eigen bedrijf, hoeft minder eiwit aan te kopen in de vorm van
duur krachtvoer. Minder aankoop van krachtvoer past bovendien
uitstekend binnen de KringloopWijzer.

paardenbloem

Meer rendement

Uw grond is waarschijnlijk het meest kostbare productiemiddel.
Door een beter rendement te halen uit uw grasland, haalt u ook
een beter bedrijfsrendement ongeacht de prijs van de melk.

akkermelkdistel

ADVIES ONKRUIDBESTRIJDING

Een onkruidbestrijding in grasland kan in de periode vanaf het
vroege voorjaar (vanaf eind februari) tot het late najaar (eind
oktober). In de winterperiode is onkruidbestrijding niet effectief
door lage temperaturen en een gebrek aan groeizame
omstandigheden. Afhankelijk van het type grasland en de
onkruidbezetting gelden onderstaande adviezen*.

gewone melkdistel

Bestaand grasland

ruwe melkdistel

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 een ‘slakropje’ is
•	Eventueel in het najaar bestrijden in verband met neerwaartse
sapstroom van de ridderzuring

herderstasje

ridderzuring

Eerstejaars grasland			

1,5 l/ha Jepolinex® Pro + 1,25 l/ha Tapir® (of 1,5 l/ha Primstar®)
• Extra werking op o.a.veelknopigen en melden
• Toepassen vanaf 3e bladstadium van het gras

Klavergrasland		

Het middel Buttress® kan veilig worden toegepast in klavergrasland en is veilig voor alle klaversoorten. Op de website
meergrasmeermelk.nl leest u de uitgebreide adviezen voor jong
grasland en bestaand grasland.
*Vraag altijd advies bij uw loonwerker of uw leverancier van
gewasbeschermingsmiddelen.

schapezuring

