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SmartGrass® is een nieuw toegelaten product in grasland-weiland.
SmartGrass® (toelatingsnummer: 14612 N) is een planteigen
groeiregulator die de grasgroei stimuleert. Het zorgt ervoor dat
de grasgroei sneller op gang komt. SmartGrass® stimuleert de
stengelstrekking en celdeling wat leidt tot een hogere ruwvoer
opbrengst per ha.

Toepassingstijdstip SmartGrass®

•	SmartGrass® kan worden toegepast na maaien en/of na beweiding.
Het product dient 2 tot 7 dagen na het maaien toegepast te worden,
afhankelijk van de maaihoogte.
•	Indien na de winter (voor de eerste snede) groeizame
omstandigheden aanwezig zijn en het gras een lengte heeft van
10-15 cm dan kan SmartGrass® worden ingezet.

Onbehandeld

Toepassingstijdstip onder de juiste condities

SmartGrass® bevat 400 g/kg gibberellinezuur en mag een keer per jaar
worden ingezet. Houd voor een zo goed mogelijk effect rekening met
het volgende:
• 	Vermijd toepassing onder stresssituaties (zoals nachtvorst, slechte
bemesting).
• Gebruik 200 - 300 l/ha water.
• 	Vervroeg de oogst (na circa 4 - 5 weken maaien) voor
een optimaal resultaat.

SmartGrass®

Adviesdosering SmartGrass®

Voor een zekere toepassing onder alle omstandigheden adviseert
Nufarm om SmartGrass® met adjuvant Gondor® te combineren. Gondor®
wordt standaard in een combipack met SmartGrass® meegeleverd.
SmartGrass® mag tweemaal per 12 maanden worden toegepast.
20 gram SmartGrass® + 240 ml Gondor® per ha.

SmartGrass® is een geregistreerd handelsmerk en product van Sumitomo
Chemical Agro Europe S.A.S. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

MET SMARTGRASS®, MEER GRAS MEER MELK
•
•
•
•
•
•

Vroeger maaien.
Bij toepassing eerste snede, mogelijk eerder maïs inzaaien.
Meer gras, meer ondergras en meer uitstoeling.
Meer opbrengst in droge stof en eiwit.
Extra ruimte in BEX/KringloopWijzer.
Financieel voordeel.

Kijk voor meer informatie op meergrasmeermelk.nl. Of neem contact
op met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier of loonwerker.

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

