
 

 

 
Onkruidbestrijding in grasvegetaties in 2020 
 
Momenteel zijn er voor onkruidbestrijding op sportvelden, golfbanen en in gazons* nog een negental opties: 
 

1. 1,9 ltr Primstar per ha.  
Breed werkend, zacht voor het gras. Sterk op varkensgras, klavers (iets minder sterk op), muur, paardenbloem, 
boterbloem, perzikkruid en zuring. Primstar mag slechts 1 keer per 12 maanden worden toegepast. 

2. 7,5 ltr Dicophar SL per ha. 
Samengesteld uit de actieve stoffen: MCPA, MCPP, 2,4D amine en Dicamba. Sterk op varkensgras, klavers, muur, 
melganzevoet, zuring, herderstasje, paardenbloem, madelief, weegbree, klaver, hoornbloem, duizendblad, 
boterbloem, brandnetels en klein hoefblad. 
Bestrijding op jonge grasvegetaties wordt afgeraden vanwege de scherpe werking van Dicophar SL! Enkel toepassen 
tussen 1 april en 30 september. Na toepassing geldt een wachttijd van 2 dagen waarop het terrein niet betreden 
mag worden. Dicophar mag slechts 1 keer per 12 maanden worden toegepast. 

3. 99 ml Primus per ha. 
Bestrijdt diverse éénjarige tweezaadlobbige onkruiden, onder andere klaver, kleefkruid, vogelmuur en echte 
kamille. Wordt vaak op golfgreens gebruikt. Primus mag slechts 1 keer per 12 maanden worden toegepast. 

4. 1,5 ltr Tapir per ha. 
Tapir is Primstar + Lontrel. Sterk op varkensgras, klavers (iets minder sterk op), muur, paardenbloem, kamille, 
boterbloem, perzikkruid, kleefkruid, distels, duizendblad, herderstasje, brandnetel en zuring. Tapir mag slechts 1 
keer per 12 maanden worden toegepast. 

5. 1,9 ltr Primstar + 0,4 ltr Starane TOP per ha. 
Bij veel oud varkensgras kan de werking van Primstar tegen varkensgras worden versterkt.  

6. 1,9 ltr Primstar + 5 ltr Dicophar SL per ha. 
Bij veel oud varkensgras, grote klavertapijten en hardnekkige weegbree kan de werking van Primstar worden 
versterkt. Let op, deze tankmix kan de grasgroei ernstig afremmen. Toevoegen van 5 liter vloeibare meststof ICL 
Sportsmaster Liquid NK 10-0-10 per ha kan deze remming wat onderdrukken. 

7. 0,6 ltr Starane TOP per ha. 
Net als Primstar zeer zacht voor het gras en kan ingezet worden vanaf het 2-bladstadium. Goede werking op 
varkensgras, grote brandnetel, paarse dovenetel en haagwinde. Enkel toepassen tussen 1 maart en 31 augustus. 
Starane TOP mag slechts 1 keer per 12 maanden worden toegepast. 

8. 1,5 ltr Fox 480SC per ha. 
Sterke werking op probleemonkruiden zoals ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel. Enkel toegelaten in 
graszodenteelt en golfterreinen. Niet toepassen tussen 1 september en 1 mei. Fox 480SC mag slechts 1 keer per 12 
maanden worden toegepast. 

9. 3,0 ltr Basagran per ha. 
Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 ltr toepassen, daarna 3,0 ltr. Sterk op éénjarige onkruiden zoals: kamille, gele 
ganzenbloem herderstasje, kleefkruid, melganzevoet, perzikkruid, vogelmuur. Varkensgras, weegbree en 
ereprijssoorten worden niet voldoende bestreden. 

 
*Enkel gazons in gebieden die vallen onder Green Deal Sportvelden of Green Deal Recreatie 
 
Werking verbeteren? 
Om de effectiviteit van de bespuiting te verbeteren is het interessant om Squall aan de spuitvloeistof toe te voegen. Naast  
een optimale verdeling, hechting en beperking drift met 90%, dringt vloeistof beter door de waslaag en wordt de 
regenvastheid verhoogd met 50%! De dosering van Squall is 0,5 liter per 100 liter spuitvloeistof, doorgaans dus 2,5 liter per 
ha. De investering is circa € 20,00 per ha. 
 
Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  
Bart van Kollenburg 06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Zuid-Nederland)  
Johan Aalderink  06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook  06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk  06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden & Golfbanen – West & Zuid-Nederland)                                  
Casper Hoegen  06-16349196  (Adviseur Hoveniers & Tuincentrum) 
Evelien Contant  06-38398409  (Backoffice Openbaar Groen) 

 


