Spuitadvies grasland 2020
Vernietigen vanggewas
2 tot 3 ltr Roundup Ultimate
Na 4dgn bewerken

Vernietigen zode
3 tot 4,5 ltr Roundup Ultimate
Bij kweek hoogste dosering aanhouden
Bij kweek na 14 dgn pas bewerken

Onkruidbestrijding bij herinzaai grasland, voor opkomst
- 0,1 ltr AZ 500 (oa. Sterk op Paarse Dovenetel), binnen een week na inzaai, in vochtig weer
Muurbestrijding vroeg in het voorjaar
- 75 – 99ml Primus
Onkruidbestrijding 1e jaars grasland (12 maanden na inzaaidatum)
- 1,0 - 1,25 ltr Tapir + 1,0 ltr Jepolinex Pro
Onkruidbestrijding bestaand grasland
- 1,0 - 1,5 ltr Tapir + 1,0 – 2,0 ltr Cirran
Bestaand grasland met hoge druk ooievaarsbek
- 1,0 - 1,5 ltr Tapir + 1,5 ltr Jepolinex Pro
Ridderzuring bestrijding
- 1,5 ltr Tapir + 0,3 ltr Starane Top
- Of in het najaar 30 gr Harmony SX. Harmony SX drukt de grasgroei.
- Kan voor 1e snede op volle rozet bij groeizame omstandigheden, of in het najaar.
- Als de omstandigheden goed zijn voor de 1e snede, niet langer wachten.
Grasland met klaver tot 31-08-2020
- 4,0 ltr Buttress + 1 – 1,5 ltr Basagran bij muur + max. 25 gr Harmony SX in najaar bij zuring.
- + 0,25 – 0,5 ltr Cirran voor versterking van de mix: PAS HIER MEE OP! Cirran bestrijd klaver!
- Harmony SX remt met name rode klaver! Buttress en Harmony SX werken beiden zeer traag!
Grasland met klaver vanaf 31-08-2020
- 1,5 ltr Basagran
- + max. 25 gr Harmony SX in najaar bij zuring.
- + 0,25 – 0,5 ltr Cirran voor versterking van de mix: PAS HIER MEE OP! Cirran bestrijd klaver!
Bovenstaande middelen mogen met 75% reductiedoppen gespoten worden.
Veiligheidstermijnen (weiden en of maaien)
Tapir, Starane Top, Primus, Jepolinex Pro, Basagran
Buttress, Cirran , Harmony SX

7 dagen
14 dagen

Algemeen
Alle doseringen zijn in liter of gram per hectare. Spuit altijd met voldoende water, minimaal 350L per
ha met midden grove druppel.
Het beste is de bespuiting uit te voeren onder groeizame omstandigheden. Indien er weinig groei zit
in gras en dus ook in onkruid, de dosering voldoende hoog aanhouden.

