Advies onkruidbestrijding
voor elk type grasland
Nufarm biedt uitstekende middelen voor onkruidbestrijding in alle typen
grasland. Dit zijn onze adviezen voor 2019.

Bestaand grasland
2 l/ha Cirran® + mengpartner

(onder andere Primstar®, Bofix®)

Met deze krachtige mix bestrijdt u een brede diversiteit aan schadelijke
onkruiden. Toepassing vanaf het voorjaar. Maar ook in zomer en herfst kunt u
bovenstaande mix toepassen. Deze mix kunt u niet toepassen in klavergrasland.

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.be.

Bereken wat u kunt
verdienen met
onkruidbestrijding
Onderzoek toont aan dat grasland van goede kwaliteit gemakkelijk twee ton
extra ruwvoer per ha meer oplevert dan grasland met veel onkruid. Bij een
kostprijs van 23 ct per kg droge stof is dat ca. €460,- meeropbrengst/ha*. Trek
daar de kosten voor middel en van behandeling af, dan resteert een voordeel
van ongeveer € 360,-/ha.

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

Ga naar meergrasmeermelk.be
Op meergrasmeermelk.be vindt u meer informatie over onkruidbestrijding
in grasland. Ook kunt u er met de winstcalculator direct uitrekenen hoeveel

Meer informatie over onkruidbestrijding in grasland?

u op uw bedrijf kunt verdienen door tijdig een onkruidbestrijding in grasland

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact

uit te voeren.

opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen of uw loonwerker.
Kijk ook op onze website meergrasmeermelk.be.

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⁄be

Maai in 2019
twee ton
extra ruwvoer
per hectare

Onkruidbestrijding:
nog belangrijker
Met een onkruidbestrijding behaalt
u een hogere ruwvoeropbrengst.
En die meeropbrengst is niet gering.
Proeven tonen aan dat door tijdige
onkruidbestrijding de meeropbrengst

Onkruiden: paardenbloem, speenkruid, herderstasje, boterbloem, perzikkruid,

Bestaand grasland

Grasland heeft zwaar geleden
onder droge zomer

zuring, fluitekruid, akkerdistel, berenklauw.

Veel graslandpercelen hebben zwaar
geleden onder de droogte van 2018.

% Bestrijding

Meer open plekken geven onkruiden de
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ruimte. Daarom zal de onkruiddruk in 2019
flink hoger zijn. Ook is er veel meer nieuw
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gras ingezaaid. Belangrijk om in deze
eerstejaarspercelen de onkruidbestrijding
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makkelijk twee ton extra ruwvoer van
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goede kwaliteit per hectare is.
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voortvarend aan te pakken.
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Beter ruwvoer en lagere voerkosten
De ruwvoerkwaliteit van hoogwaardige grassen ligt aanzienlijk hoger dan van
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onkruiden als boterbloem, paardenbloem, distel en zuring. Minder onkruid levert

Referentie

daarom een smakelijk rantsoen van betere kwaliteit op, waarvan minder restvoer
overblijft.
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.

Toepassing 26 april 2018

Cirran® 2 l/ha +
Primstar® 1,5 l/ha
Bron: Cultus Agro Advies

Bestaand grasland

Proeven

% Bestrijding

In 2018 hebben wij onze middelen wederom uitgebreid getest in proeven. De
onkruiddruk in de percelen was extreem hoog, waardoor we een goed beeld
van de effectiviteit van de beproefde middelen kregen.
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Toepassing 26 april 2018

Akkerdistel

Boterbloem

Paardenbloem
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Akkerdistel
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Paardenbloem
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Cirran® 2 l/ha +
Primstar® 1,5 l/ha
Bron: Cultus Agro Advies

Paardenbloem
Akkerdistel
Boterbloem
Ridderzuring

Bestaand grasland

Paardenbloem
Akkerdistel
Boterbloem
Ridderzuring
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Cirran® 2 l/ha +
Bofix® 4 l/ha

Referentie

Toepassing 22 mei 2017

Bron: ILVO

