Advies onkruidbestrijding
voor elk type grasland
Hieronder leest u onze adviezen voor zowel bestaand grasland,
eerstejaarsgrasland 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 1,0 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®. Adviezen worden in klavergrasland in 2020 nog aangepast.
Vraag daarom altijd advies bij uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.
* Let op! Buttress heeft een opgebruiktermijn t/m 31-08-2020.

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 gewasbeschermingsmiddelenleverancier.
Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.
@NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
010 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl
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Eerstejaars grasland

Onze middelen komen ieder jaar opnieuw

Onkruiden: melde, varkensgras, zuring, klein
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Referentie

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

Bron: Cultus Agro Advies

Bron: Cultus Agro Advies

Bestaand grasland met
veel ridderzuring

Onderstaande berekening is gemaakt door

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

Twee ton extra ruwvoer
door onkruidbestrijding

BLGG op basis van de meest gangbare

Referentie

De afgelopen twee jaar hadden

paardenbloem, muur, ridderzuring en distel.
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“In het vroege
voorjaar kijk ik naar
de onkruidbezetting
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13 dagen
na toepassing

€460,- extra opbrengst per hectare

94 dagen
na toepassing

Bron: Cultus Agro Advies

Voerkosten vormen een grote kostenpost.

Niet alleen in het eerste jaar van toepassing.

Daarom is meer ruwvoer van het eigen bedrijf

Een onkruidbestrijding levert ook in het jaar

zo belangrijk. Het levert direct voordeel op in

na toepassing voordeel op door een lagere

de vorm van een lagere kostprijs.

onkruiddruk.
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Voederwaarde-

en wijs hen op de voordelen van een

		

(ds / ha)

prijs*/ ha

onkruidbestrijding.

Goed grasland

12.000 kg

€ 2.760,-

Met een onkruidbestrijding kan onder de juiste

Gemiddeld grasland

10.000 kg

€ 2.300,-

omstandigheden (voldoende temperatuur en

Zorg dat u er klaar voor bent
Ga tijdig in gesprek met de melkveehouders

Gemiddelde voederwaardeprijs (goed gras): 950 VEM, 18% eiwit, 48% ruwe celstof, inclusief 5 cent voor structuurwaarde (bron: WUR)

groeizaam weer), al vroeg in het voorjaar
worden gestart.

