
 

 

 

Vernietigen vanggewas 
2 tot 3 ltr Roundup Ultimate 
Of 3 tot 4 ltr Clinic N 
 
Vernietigen zode 
3 tot 4 ltr Roundup Ultimate 
Of 4 tot 6 ltr Clinic N 
 
Onkruidbestrijding grasland voor opkomst 

- 0,1 ltr AZ 500, binnen een week na inzaai 
 
Onkruidbestrijding 1e jaars grasland (12 maanden na inzaaidatum) 

- 1,25 ltr Tapir + 1,0 ltr Jepolinex Pro 
 
Onkruidbestrijding bestaand grasland  

- 1,25 ltr Tapir + 1 - 1,5 ltr Cirran 
 
Grasland met klaver 

- 4,0 ltr Buttress  
- + 1 – 1,5 ltr Basagran bij muur 
- + max. 25 gr Harmony SX in najaar bij ridderzuring. 
- + 0,25 – 0,5 ltr Cirran voor versterking van de mix: PAS HIER MEE OP! Cirran bestrijd klaver! 
- Harmony SX kan aan Buttress worden toegevoegd maar alleen in het najaar! 
- Harmony SX remt met name rode klaver! Buttress en Harmony SX werken beiden zeer traag! 

 
Ridderzuring bestrijding 

- 1,25 ltr Tapir + 0,3 ltr Starane Top 
- Of in het najaar 30 gr Harmony SX 
- Kan voor 1e snede op volle rozet bij groeizame omstandigheden, maar: 
- Na 1e snede of in het najaar is de bestrijding het effectiefst! 
- Voor een bredere werking  (o.a. op paardenbloem)  van de mix kan 1 -1,5ltr Cirran worden 

toegevoegd 
 
Veiligheidstermijnen (weiden en of maaien) 
Jepolinex Pro, Primus, Primstar, Starane Top en Tapir  7 dagen 
Basagran, Buttress, Cirran en Harmony SX    14 dagen 
 
Algemeen 
Altijd met voldoende water spuiten! 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. 
 
Bij voorkeur altijd een mix van middelen verspuiten (bredere werking en minder kans op resistentie) 
bespuiting met 2x halve dosering of minder middel geeft vaak een teleurstellend resultaat. 
 
Nieuw in 2017 AZ 500, voor opkomst. Een van de weinige mogelijkheden om paarse dovenetel te 
kunnen bestrijden. 
Harmony SX drukt de grasgroei, dus alleen in het najaar toepassen! 
 

Alle doseringen zijn in liter of gram per hectare. 


