Onkruidbestrijding op
sportvelden
Standaardmiddel Primstar ontziet de
grasmat

Jong varkensgras is goed te bestrijden met Primstar. Oud varkensgras, dat vaak is
afgemaaid heeft een sterke wortel met heel weinig blad. Combineer in die gevallen
Primstar met maximaal een halve dosis AAmix.

De laatste jaren is Primstar een soort standaardmiddel geworden voor de onkruidbestrijding in gazons en sportvelden. Het middel bestrijdt
de meeste gangbare onkruiden zoals paardebloem, boterbloem, herderstasje, kleine veldkers, klavers, varkensgras, muur, perzikkruid en
madeliefje.
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Een mooie gesloten grasmat is natuurlijk nog
altijd de beste manier van onkruidbestrijding,
maar als je toch naar chemicaliën moet grijpen,
dan kun je daarvoor beter een middel nemen dat
zacht is voor gras, zeker als het om een nieuwe
grasmat met jong gras gaat. Volgens de producent Dow Agrosciences benadeelt haar product
Primstar de groei van het gras niet. Bovendien
kunnen sport- en grasvelden na een behandeling
sneller weer helemaal dichtgroeien.
Inzetten
Primstar kan al snel na inzaaien of doorzaaien,
vanaf het 2 blaadjes-stadium, worden ingezet.
De onkruidbestrijding met dit product vindt bij
voorkeur plaats in het voorjaar en op onkruiden
die goed aan de groei zijn. Geadviseerd wordt
met een bestrijding te wachten tot enkele dagen
na het maaien, zodat de onkruiden voldoende
bladmassa hebben om de middelen op te nemen.
Het is niet nodig om met volgende maaibeurt
lang te wachten: dat kan in veel gevallen alweer
na één dag.

Actieve stof
Deze breed werkende herbicide, die diverse
éénjarige en overblijvende tweezaadlobbige
onkruiden bestrijdt, is zacht voor het gras. In
de praktijk van de agrarische sector blijkt het
product een middel te zijn dat bij kouder weer en
ongunstigere groeiomstandigheden een langere
en betere werking laat zien. De gebruiksaanwijzing vermeldt onder meer dat het middel giftig is
voor in het waterlevende organismen: het kan in
het aquatische milieu op lange termijn schadelijke
effecten vertonen. De producent stelt daar desgevraagd tegenover dat het gebruik van de actieve
stof per hectare laag is: bij een dosering van 1.9
liter Primstar zo’n 200 gram per hectare. Dit is
circa 15 keer minder dan vroeger met de klassieke
groeistoffenmixen werd gebruikt.

Gebruiksadviezen
1.9 l /ha PRIMSTAR + 2 l/ha MCPA
Op gangbare en nieuw ingezaaide
sportvelden en gazons
1.9 l/ha PRIMSTAR + 2 l/ha VERIGAL
Bij veel draadereprijs. Deze combinatie is
harder voor het gras.
1.9 l/ha PRIMSTAR + 1.5-3 l/ha AAMIX
Toepassen bij veel oud varkensgras wat vaak
is afgemaaid en bij veel weegbree. Deze
combinatie kan de grasgroei serieus
afremmen. Probeer overlappen te vermijden.

Geadviseerd wordt met een bestrijding te wachten tot enkele
dagen na het maaien, zodat de onkruiden voldoende bladmassa hebben om de middelen op te nemen.
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