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Onkruidbestrijding Engels Raaigras 
Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u direct na zaai een 
bespuiting uitvoeren met 1,2 – 1,6 l/ha Tramat 500. Bij Engels raaigras wat vanonder een 
dekvrucht komt, kan óver het gewas ook Oblix 500 worden gespoten. Om bovenstaande 
onkruiden te bestrijden kan aan deze bespuiting Primus, Primstar of Tapir worden toegevoegd. 
Vraag uw (graszaad)adviseur om een passend advies. 
 
Slakkenbestrijding 
Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. Iroxx is een langwerkende, 
traag oplossende korrel ten opzichte van Derrex. 
Advies Derrex/Iroxx: 

• Strooi tijdens het zaaien of strooi direct na het zaaien slakkenkorrels als slakkenvraat 
wordt verwacht. 

• Dosering 7 kg/ha 

• Het kan noodzakelijk zijn om de behandeling te herhalen. 
 
Onkruidbestrijding weiland 
In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in 
weiland. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van 
de volgende combinaties: 
Een brede combinatie is: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij 
eerstejaars grasland) 

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring: 

• 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro 
Bij alleen zuring kan gespoten worden met: 

• 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top 
 
Onkruidbestrijding wintergerst 
Ons advies voor wintergerst: 

• Spuit vanaf opkomst in het 1-2 bladstadium 0,5 – 0,6 l/ha Herold + 0,15 – 0,2 l/ha AZ500 + 
eventueel een insecticide. Ook als er een gerstevergelingsvirus-tolerant ras is gezaaid, is 
het aan te raden om bij aanwezigheid van bladluizen een bespuiting met een insecticide 
uit te voeren om de zuigschade te beperken. 

 
Knaagdierbeheersing 
Nu de dagen weer kouder en natter worden vraagt de bestrijding van ongedierte weer de 
aandacht. Voor de niet-chemische bestrijding van ratten en muizen hebben we o.a. diverse 
muizen- en rattenklemmen, voederbakken (waar klemmen of rodenticiden in geplaatst kunnen 
worden) en vangkooien. 
Als deze bestrijding onvoldoende helpt kan alleen binnen gebouwen gebruik gemaakt worden 
van chemische middelen: de zogenaamde rodenticiden. Ook hiervan hebben we diverse 
producten op voorraad. Belangrijk hierbij is dat men zorgt dat er voldoende ‘giftig lokaas’ in de 
voederbakken aanwezig is en dat men pas stopt als er geen opname meer is van de rodenticide. 
Op plaatsen waar veel alternatief voedsel aanwezig is kan vaak effectiever gewerkt worden met 
vallen of klemmen. 
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