Factsheet

Onkruidbestrijding
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zeer beperkt is.
Een tweede wettelijke regel in Nederland die van belang is dat alles wat niet op het etiket van
een gewasbeschermingsmiddel staat in principe verboden is.
Verder is elk bestrijdingsmiddel verboden wat geen wettelijke toelating met een
toelatingsnummer heeft. Dit nummer dient op het etiket te staan, bijvoorbeeld 12345N W1.
Wanneer we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor sportvelden op een rij zetten
komen we tot de volgende bestrijdingsmogelijkheden:
Product
Primstar (Primus+Starane)

Dosering
1,5-1,9 ltr

Primus
Brabant Mixture / AA Mix
(2,4D+Dicamba+MCPA)

99ml
6 ltr

Verigal D
MCPA

4 ltr
3 ltr

Basagran

1,5-2 ltr

Opmerkingen
Kort na inzaai mogelijk. Tegen o.a.
varkensgras, muur, paardenbloem,
boterbloem, perzikkruid, zuring. 1,5 ltr
Primstar + 1-2 ltr MCPA op bestaande mat bij
aanwezigheid weegbree.
Kort na inzaai mogelijk. Sterk op klaver.
Breedwerkend middel. Alleen op oudere mat.

Gebruik driftreducerende doppen en 3 m.
spuitvrije zone in waterwingebied

Meest gangbare mix:
Bij aanwezigheid weegbree
Bij aanwezigheid (draad)ereprijs
Indien veel oud varkensgras wat vaak is
afgemaaid en indien veel weegbree.

Tegen (draad)ereprijs, muur en weegbree.
Weegbree, madelief, paardenbloem en
herderstasje op bestaande mat (2 mnd oud)
In jong gras (5 cm) lagere dosering aanhouden.
Tegen muur, klaver en herderstasje.

1,9 ltr Primstar per ha.
1,9 ltr Primstar + 2 ltr MCPA
1,9 ltr Primstar + 2 ltr Verigal D
1,9 ltr Primstar + 1,5-3 ltr AA Mix/Mixture

Deze combinatie kan de grasgroei serieus afremmen, probeer overlappen te vermijden!!
Alle groeistoffen op sportvelden, golfbanen en gazons zijn niet toegestaan tussen 1
september en 1 maart. Uitgezonderd Primus en Brabant Mixture/AA Mix.
Ongedierte
Bestrijding van ongedierte op sportvelden is vanaf heden wat makkelijker geworden. Larven van
de rouwvlieg kunnen en mogen we bestrijden met Decis Micro. Engerlingen en emelten kunnen
we bestrijden met het chemische middel Merit Turf. Biologisch bestrijden kan met parasitaire
aaltjes Terranem (enkel larven van de rozenkever, junikever en sallandkever). Emelten
bestrijden we met Capsanem. Belangrijk bij de toepassing van alle middelen (zowel chemisch als

biologisch) is ten eerste de monitoring waar de larven zich bevinden. Daarnaast is het van groot
belang om de piek van de vlucht te bepalen. Dat kan met ferromoonvallen. De te behandelen
oppervlakte dient geprikt te worden, en voldoende nat te zijn. Dan toepassen van de aaltjes met
de veldspuit. Verwijder alle zeefjes van de spuit. Spuiten bij donker weer of in de morgen / tegen
de avond. Houdt gedurende enkele weken het behandelde oppervlak voldoende nat. Bij
behandeling met Merit Turf is het van belang om de juiste apparatuur te gebruiken en na
toepassing meteen beregenen om het product in de bodem door te laten dringen. Zie voor meer
informatie: www.meritturf.nl

Meer informatie?
www.gewasbescherming.nl
www.fytostat.nl (downloaden etiketten en veiligheidsbladen)
www.ctgb.nl
Voor informatie over onkruidbestrijding kunt u ook contact opnemen met de volgende bedrijven:
Heigo Nederland
Joh. Vos Capelle
Limagrain Nederland
Pireco
ProGrasS
Scotts International

www.heigo.nl
www.voscapelle.nl
www.limagrain.nl
www.pireco.nl
www.prograss.nl
www.scottsinternational.com

