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Zorvec Enicade® geeft een 3-4 dagen langere bescherming.  
• Is de druk normaal en zou u anders wekelijks een bespuiting uitvoeren, dan kunt u met Zorvec Enicade® naar 10-11 dagen.  
•  Is de druk hoog en komt er veel nieuw blad bij, dan zou u met de standaard middelen naar een 4-5 daags schema moeten.  

Met Zorvec Enicade® kunt u dan naar een 7-8 daags schema.

Wat betekent dit langere spuitinterval?

Met Zorvec Enicade® kan een 3-4 
dagen langer spuitinterval worden 
aangehouden dan u gewend bent 
omdat:

•  Door de systemische werking het 
nieuwe blad beter beschermd 
wordt.

•   Het een nieuwe werkzame stof is, 
die anders werkt en effectiever is, 
dan de bestaande producten.

De eigenschappen van Zorvec Enicade®

Zorvec Enicade® onderscheidt zich 
van de bestaande Phytophthora 
middelen, doordat het sterk 
opwaarts systemisch is. Het middel 
wordt daardoor beter door de plant 
getransporteerd. Het voordeel 
hiervan is dat het nieuwe blad veel 
beter beschermd is. Zelfs bladeren, 
die bij de bespuiting nog maar voor 
20% ontwikkeld zijn worden goed 
beschermd. Tevens geeft Zorvec 
Enicade® een betere herverdeling 
door het blad.

Zorvec Enicade® wordt zeer snel 
opgenomen in de waslaag van 
de plant. Na 20 minuten is het 
middel regenvast. Zorvec Enicade® 
is daarmee het snelst regenvaste 
Phytophthoramiddel. Dit biedt meer 
flexibiliteit en zekerheid wanneer 
aardappelen behandeld worden in 
wisselvallige periodes. 

Zorvec Enicade® bevat een nieuwe werkzame stof uit 
een compleet nieuwe fungicide groep ter bestrijding van 
Phytophthora infestans in de teelt van aardappelen.

Zorvec Enicade® met als werkzame stof oxathiapiprolin  
heeft een volledig nieuwe werkingswijze. Het middel 
zorgt ervoor dat de schimmel geen celwanden op kan 
bouwen. Zorvec Enicade® is daardoor met afstand het 
meest effectieve middel dat er op dit moment is tegen 

Phytophthora infestans.  Zorvec Enicade® beschermt niet 
alleen het behandelde gewas, maar ook nieuw ontwikkeld 
blad. Het middel is binnen 20 minuten regenvast en geeft  
3 tot 4 dagen langere bescherming.  

Zorvec Enicade® is met de nieuwe technologie, lage 
hoeveelheid actieve stof en gunstige milieuprofiel een nieuw 
revolutionair product om uw aardappelen te beschermen.

Zorvec Enicade®
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Beschikbaarheid

Zoals u hierboven  kunt lezen moet Zorvec Enicade® altijd gecombineerd verspoten worden met een ander 
Phytophthoramiddel. Er zijn daarom verschillende combi verpakkingen leverbaar.

Aardappel telend België heeft er dus een sterk middel bij ter bescherming tegen Phytophthora. Dat is op zich al mooi want er 
komen weinig nieuwe werkzame stoffen beschikbaar en er wordt maar zelden een nieuwe werkingswijze ontdekt. Bovendien is 
een sterk wapen tegen Phytophthora van belang, omdat de ziekte de laatste jaren steeds agressiever wordt. Na een extreem 
droog jaar zoals 2018 zouden we dat haast vergeten, maar alertheid blijft geboden.

Zorvec Enicade® beschermd uw gewas zeer goed tegen alle verschillende stammen van Phytophthora. Het is in ieders belang 
dit ook zo te houden. Zorvec Enicade® is namelijk niet ongevoelig voor resistentie vorming. Houd daarom de volgende richtlijnen 
aan om lang van dit sterke middel te kunnen blijven profiteren:

Resistentiemanagement

•  Gebruik Zorvec Enicade® altijd in combinatie met 
een andere Phytophthora fungicide. Een product 
met een ander werkingsmechanisme toevoegen 
helpt resistentieopbouw voorkomen.

• Gebruik het product alleen preventief.

 

•  Pas het product maximaal vier keer per seizoen 
toe, waarvan maximaal drie keer in één blok. 

 
 
•  Gebruik altijd de volle dosering. Met een verlaagde 

dosering verliest het middel zijn robuuste werking 
en neemt de kans op resistentie toe.
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Schematisch ziet dat er als volgt uit:

We adviseren eerst 1 á 2 bespuitingen met een standaardmiddel totdat het gewas aan de snelle loofgroeifase begint. 
Vervolgens drie bespuitingen met een verlengd spuitinterval met Zorvec Enicade® i.c.m. een partnerproduct.  
Daarna schakelt u weer over naar een standaardmiddel.

Voordelen van Zorvec Enicade® + partnerproduct:

1: De beste bescherming tegen phytophthora

2: Meer rust en flexibiliteit in het schema 
 •  U kunt 1-2 bespuitingen uitsparen door het langere spuitinterval met de maximaal 4 bespuitingen die u mag 

uitvoeren met Zorvec Enicade®. 

 •  Door de robuustere werking bent u iets flexibeler in het plannen van de bespuitingen. U loopt minder snel uit 
het schema.

Zorvec Enicade® is vanwege zijn systemische werking bij uitstek geschikt voor toepassing in de snelle loofgroeifase.  
Hier komen de eigenschappen van Zorvec Enicade® het beste tot hun recht.

Toepassing

1.  Het middel is opwaarts systemisch. Tijdens de 
loofgroeifase kunt u nog goed onderin het gewas komen, 
zodat deze opwaarts systemische werking optimaal tot 
zijn recht komt.

2.  In deze fase komt er veel nieuw blad bij, dat door de 
systemische werking goed wordt beschermd.  
Zorvec Enicade® heeft in de Euroblight tabel de 
hoogste score voor bescherming van nieuwe groei 
(Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk 
van wetenschappers die zich bezighouden met 
Phytophthora. Blight is de Engelse naam voor 
Phytophthora).

3.  De snelle loofgroeifase is een gevaarlijke periode in 
de aardappelteelt. Door het vele nieuwe blad wat 
er in deze fase bij komt, is de kans op phytophthora 
groot. Een goede reden om op dit moment het sterkste 
preventieve middel in te zetten: Zorvec Enicade®.

4.  Een groter risico dan bladphytophthora is 
stengelphytophthora. Dit is namelijk lastiger terug te 
dringen en er gaat meer blad door verloren. Toepassing 
van Zorvec Enicade® in de snelle loofgroeifase is dan 
aan te raden, omdat de stengels op dat moment nog 
goed te raken zijn. Zorvec Enicade® is door Euroblight 
aangewezen als de sterkste bescherming tegen 
stengelphytophthora.

  Fungiciden uit  
een andere groep	 3	 2	 1  Fungiciden uit  

een andere groep

SNELLE 
LOOFGROEIFASE

OPKOMST OOGSTKNOL-
ZETTING
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Overzichtsfoto van de proef

De opzet van deze proef was als volgt: In deze proef zijn 
eerst twee bespuitingen uitgevoerd vanaf opkomst met een 
standaardproduct. Dit standaardproduct was voor alle vier 
behandelingen gelijk. 

Toen vervolgens de aardappelen in de snelle loofgroeifase 
terecht kwamen, zijn er vier verschillende behandelingen 
 uitgevoerd.

•  Zorvec Enicade® met partnerproduct om de 7 dagen  
gespoten.

•  Zorvec Enicade® met partnerproduct om de 10 dagen 
gespoten

En deze twee behandelingen werden vergeleken met 2 veel 
gebruikte standaardmiddelen:

•  0,6 ltr/ha mandipropamid om de 7 dagen gespoten

•  1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide om de 7 dagen gespoten

Hieronder is dit schematisch weergegeven.   
Op 16 juni zijn de planten die om de veldjes stonden kunst-
matig geinfecteerd met phytophthora.

Proefresultaten

 Spuitdata en  
infectie datum

Infectie Foto’s

7 daags schema 10 juni 16 juni 17 juni 23 juni 01 juli 07 juli

10 daags Zorvec schema 10 juni 16 juni 21 juni 01 juli 07 juli

Zorvec Enicade® wordt al jaren getest door diverse  
instanties wereldwijd. We laten u als voorbeeld de resultaten 
zien van een proef uit Nederland. Zo’n proefveld wordt  
meestal aangelegd tussen de mais en met een rij  
onbehandelde planten rond het proefveld.  
Dit om voor de ziekte gunstige omstandigheden te creëren. 
Dan komen de verschillen tussen de middelen immers het 
beste naar voren.

3. 0,6 ltr/ha mandipropamid  
om de 7 dagen

4. 1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide  
om de 7 dagen

Behandelingen in snelle loofgroeifase:

1.  0,15 ltr/ha Zorvec Enicade® + 
partnerproduct in 7 daags schema

2.  0,15 ltr/ha Zorvec Enicade® + 
partnerproduct in 10 daags schema

3.  0,6 ltr/ha mandipropamid in 7 daags 
schema

4.  1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide in  
7 daags schema 

Op 7 juli zijn foto’s gemaakt van de 
verschillende behandelingen. 
Zorvec Enicade® + partnerproduct 
beschermd dus èn langer èn beter.  
De groene veldjes op de overzichtfoto van 
het proefveld, op de vorige pagina, zijn de 
veldjes die met Zorvec gespoten zijn. Foto‘s proefveld op 7 juli: Zorvec geeft èn langere èn betere bescherming

1. Zorvec Enicade® + partner  
om de 7 dagen

2. Zorvec Enicade® + partner  
om de 10 dagen
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Er zijn diverse proeven uitgevoerd om te kijken of er ook residu achterbleef in de knollen na een behandeling met Zorvec 
Enicade®. Er werd in al deze proeven geen residu gevonden van 3-4 bespuitingen met Zorvec Enicade® (0-21 dagen na de 
laatste bespuiting).  

Residu 

Algemene gegevens Zorvec Enicade®

Productnaam Zorvec Enicade®

Werkzame stof oxathiapiprolin 100 g/l OD

Dosering per ha 0,15 l/ha

Registratienummer 10742 P/B

FRAC-groep 49

Veiligheidstermijn 7 dagen

Interval 7-10 dagen

Aantal toepassingen

 
Maximaal 4 per seizoen (maxi-

maal 3 x in een blok)
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Bron: Euroblighttabel (www.euroblight.net)

* Zorvec Enicade® + partnerproduct

Score Omschrijving Score Omschrijving

+++ Zeer goed Blanco Geen beoordeling

++ Goed Unieke score

+ Redelijk effect Hoogste score

Euroblight tabel

Euroblight is een onafhankelijk Europees netwerk van 
wetenschappers en deskundigen welke zich bezighouden 
met de bestrijding van ziekten in de teelt van aardappelen. 
 
Voor bladphytophthora heeft Zorvec + partnerproduct een 
4,9 gekregen op een schaal van 2-5. Dit is de hoogste score 
die ooit gegeven is aan een nieuw phytophthoramiddel.  
 
Zorvec Enicade® heeft in de Euroblighttabel voor bescherming 
nieuwe groei en preventieve stengelbescherming een unieke 
hoogste score.  

Voor preventieve werking en regenvastheid heeft Zorvec 
Enicade® de hoogste kwalificatie (+++).  
Proeven tonen echter aan dat Zorvec Enicade® op deze 
gebieden beter is dan alle andere beschikbare middelen, 
zo ook de middelen die eveneens met drie plusjes zijn 
gewaardeerd (Er worden niet meer dan 3 plusjes gegeven). 

Euroblight  

Bescherming blad 
(schaal 2 - 5)

Nieuwe groei
Stengel-  

Phytophthora
Preventief Regenvastheid

Zorvec Enicade® (0,15) 4,9* ++(+) ++(+) +++ +++

amisulbrom + mancozeb (0,5+2,0) 4,5 + ++(+) +++

benthiavalicarb + mancozeb (2,0) 3,7 +(+) +++ ++(+)

cyazofamid (0,5) 3,8 ++ + +++ +++

fluazinam (0,4) 2,9 + +++ ++(+)

mandipropamid (0,6) 4,0 ++ +(+) +++ +++

propamocarb + fluopicolide (1,6) 3,8 ++ ++ +++ ++(+)
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Corteva Agriscience™

Zuid-Oostsingel 24 D-E | 4611 BB | Bergen op Zoom, Nederland

Corteva Agriscience™ is ontstaan door een fusie van Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection en Pioneer.

Corteva heeft een uitgebreide pipeline met innovatieve nieuwe producten en technologieën.  
Deze zullen de komende jaren geïntroduceerd worden.  
Corteva Agriscience is wereldwijd actief in ruim 130 landen met een team van ± 22.000 medewerkers.
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Onkruidbestrijding 
in grasland

Voor kwaliteitsvol gras

Agriculture Division of DowDuPont™

Agriculture Division of DowDuPont™
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Belang van een onkruidbestrijding in grasland 
Alle experten zijn het erover eens, hoogwaardig ruwvoer van eigen bedrijf is een 
van de belangrijkste parameters binnen de melkproductie.  

Kwaliteitsvol ruwvoer
•  verhoogt de voereffcicëntie en het aantal liter melk per kg voer
•  laat toe meer melk/m2 te produceren
•  verzekert een goede gezondheid en levensduur van de melkveestapel
•  voorkomt een verdere verspreiding van (giftige) onkruiden op het bedrijf 

Onderstaande tabel toont het belang van een onkruidbestrijding in grasland. 

Het geeft de analyseresultaten weer van de voederwaarde (VEM), darmverteer-
baar eiwit (DVE), structuurwaarde en droge stofgehalte van diverse onkruiden en 
vers gras (BLGG 2012). Het is duidelijk dat hoe minder onkruid het «grasmengsel» 
bevat hoe hoger de kwaliteit en de voederwaarde van het ruwvoer is!

ONKRUIDEN GRAS VERSCHIL

VEM-voederwaarde 775 962 +24%

DVE-darmverteerbaar eiwit 63 90 +43%

Structuurwaarde 1.2 1.9 +58%

Droge stofgehalte 101 133 +31%

Daarnaast is er ook een significante toename van gemiddeld 25% in de opbrengst 
na het uitvoeren van een onkruidbestrijding.   



Ideaal tijdstip van toepassen
Voorjaar, uitkomen van de winter
De voorjaarsonkruiden zoals herderstasje, muur, hoornbloem, boterbloem, paar-
debloem ontwikkelen zich heel snel na het uitkomen van de winter en gaan in 
directe concurrentie met het gras. Een vroege behandeling laat toe te spuiten 
op jonge onkruiden met een actieve groei voor de vorming van de bloemknop. 
 
Een onkruidbestrijding in maart – april stopt meteen de concurrentie en laat het 
gras toe uit te stoelen en optimaal te profiteren van bemesting, water en licht.  

Daarnaast zijn de dieren op dat moment nog niet in de weide wat een onkruid-
bestrijding makkelijker maakt. 

Herbiciden zoals PRIMUS, PRIMSTAR, SPITFIRE, TREVISTAR zijn de perfecte mid-
delen in deze periode. Ze zijn reeds efficiënt op een jong stadium en zijn eveneens 
weinig temperatuursafhankelijk. 
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Ideaal tijdstip van toepassen
Voorjaar, begin zomer: april tot juni 
In de maanden april - mei profiteren de meerjarige onkruiden van de hogere 
temperaturen en goede bodemcondities om zich te ontwikkelen. 

Meerjarige weideonkruiden zoals zuring en distel beschikken over een sterk ont-
wikkeld wortelstelsel en zijn daardoor niet altijd eenvoudig te bestrijden. Om der-
gelijke wortelstokken te bestrijden zijn groeistoffen de meest geschikte actieve 
stoffen om een grondige afdoding te verkrijgen. 

BOFORT is het meest gekende middel tegen zuring, distel, Jacobskruiskruid, 
paardebloem …. 
BOFORT is reeds efficiënt vanaf 5°C en is ook efficiënt op ontwikkelde onkruiden. 

BOFIX is werkzaam op een gemengde flora van éénjarige onkruiden, de nieuwe 
dosis 4 l/ha is onvoldoende om zuring en brandnetel te bestrijden. 
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Vanaf dit jaar zijn er nieuwe middelen binnen ons gamma die zuring 
en distels gaan bestrijden.  

•  DOXSTAR/PASTOR, op basis van fluroxypyr + triclopyr, zijn efficiënt op zuring, 
brandnetel, bramen en schermbloemigen op stadium ontwikkeld rozet.   

•  PREVAIL/THISTLEX, op basis van triclopyr en clopyralid zijn efficiënt op distels 
en kunnen gebruikt worden in combinatie met DOXSTAR, PRIMSTAR of SPITFIRE.  



Ideaal stadium om zuring en distel te bestrijden

Zuring en distels zijn de meest voorkomende maar ook de meest moeilijke te bestrij-
den meerjarige onkruiden in gras- en weiland. Om een goed resultaat te behalen 
is het heel belangrijk om rekening te houden met het ontwikkelingsstadium en de 
weersomstandigheden en in functie daarvan het meest geschikte product te kiezen. 

Ontwikkelingsstadium van Distel en Zuring 

Om een goed resultaat te hebben naar afdoding van het ondergronds wortel-
stelsel, is het aan te raden te behandelen in het rozetstadium met voldoende 
gezond blad (Optimaal stadium).
Een vroege behandeling op zuring die net aan het hergroei is, nog onvoldoende 
groen blad heeft (bv door vorst) of algemeen met onvoldoende gezonde blad-
massa, geeft een minder goed resultaat (Te vroeg).
Maar ook te late behandelingen op planten in stadium bloemknop of uitgebloeid 
geven geen afdoend resultaat. In dit stadium gaan de planten verhouten en is de 
sapstroom beperkt (Te laat).

Weersomstandigheden 
Vermijd een bespuiting op zuringplanten die hebben afgezien van (nacht)vorst. 
De beste resultaten worden bekomen op planten met een actieve groei en onder 
groeizame omstandigheden. Een goede luchtvochtigheid bevordert de opname 
van het product door de plant. 
Een vochtige bodem en een temperaturen van rond de 15°C zorgen voor een goede 
sapstroom en zo ook een goede afdoding van het ondergronds wortelstelsel. 
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Te vroeg                                                 Optimaal stadium                           Te laat

Trop tôt                                             Optimaal stadium                           Te laat
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Productkeuze 

STARANE FORTE 0.54L/ha is efficiënt op jonge zuring maar heeft weinig nawerking.

BOFORT 2L/ha is het meest efficiënte product op ontwikkelde zuring tot stadium 
bloei. BOFORT werkt reeds vanaf 5 °C. Dankzij een goede herverdeling van ami-
nopyralid doorheen de volledige plant, doodt BOFORT de wortels af tot in de 
diepte en geeft zo een excellent resultaat op lange termijn.  

DOXSTAR of PASTOR 2 L/ha
Deze herbiciden geven een superieure en langdurige werking dankzij triclopyr. 
Het werkingsspectrum is breder dan dat van STARANE FORTE op brandnetel en 
schermbloemigen. 

BOFORT en GARLON SUPER kunnen enkel worden gebruikt in permanente wei-
landen zonder aansluitende stal omwille van residuen die kunnen achterblijven in 
de vegetatie en in de mest. 
Het voederen met hooi of kuil van grasland dat werd behandeld met BOFORT kan 
de stal/drijfmest contamineren waardoor deze niet kunnen gebruikt worden op 
gevoelige teelten zoals aardappelen, luzerne, ... 
Eén toepassingen/3 jaar (Lees aandachtig het etiket voor gebruik).

7



Vergelijking van het werkingsspectrum 
DOXSTAR, PASTOR en STARANE FORTE

Samenvatting van verschillende proeven uit Duitsland, 1 jaar na toepassing

DOXSTAR/PASTOR op basis van Triclopyr vertoonde een algehele superieure werk-
zaamheid dan fluroxypyr 2 L/ha één jaar na toediening. De familie van de schermbloe-
migen, paardenstaart en brandnetels worden veel beter gecontroleerd.
Er is ook een goede efficiëntie tegen zuring, boterbloemen en weegbree.

Opletten: DOXSTAR/PASTOR elimineren geen distels.
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Advies

In voorjaar, uitkomen van de winter 
Basisflora: kamille, herderstasje, hoornbloem, veldkers, 
muur, paardebloem, boterbloem… 
PRIMSTAR 2 L/ha of SPITFIRE 1 L/ha of TREVISTAR 1.5 L/ha 
of PRIMUS 100 mL/ha + STARANE FORTE 0.54 L/ha

In voorjaar, begin zomer (juni)  
Basisflora + zuring en brandnetel   
DOXSTAR/PASTOR 1.5 L/ha + PRIMSTAR of SPITFIRE of 
TREVISTAR of PRIMUS 

Basisflora + brandnetel, zuring, jacobskruiskruid 
BOFORT 1.5 L/ha + PRIMSTAR of SPITFIRE of TREVISTAR of 
PRIMUS

Basisflora + distel 
PREVAIL /THISTLEX 1 L/ha + DOXSTAR/PASTOR 1 L/ha
TREVISTAR 1.5 L/ha + DOXSTAR 1 L/ha
BOFIX 4 L/ha + DOXSTAR 1 L/ha
BOFORT 2 L/ha  

Houtachtige of verhoutte onkruiden 
DOXSTAR/PASTOR 2 L/ha 
GARLON SUPER 2 L/ha 

Wachttijd voor grazen/maaien
Alle graslandherbiciden uit het CORTEVA-gamma hebben 
een wachttijd van 7 dagen.
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akkerboterbloem S S SS SS SS MS MR
akkermelkdistel S SS SS MS SS R SS
akkerpaardestaart R _ MS R R S MS
akkerviooltje R R R R R R R
akkerwinde R S S S S S R
alsem - bijvoet S MS SS MS SS R S
bereklauw MR R MS MR MS MS MS
bingelkruid SS _ S MS MS R R
boerenkers witte krodde SS R S SS SS R R
boterbloem kruipende SS S MS SS SS MS MR
boterbloem scherpe R S S SS SS R R
bramen R SS S S S SS MR
brandnetel grote R SS MS S S SS MS
brandnetel klein S S S S S MS MS
distel akker- MS SS S MS S R SS
distel speer- MR SS MS MR S R MS
dovenetel paarse R MS MS MS MS MS R
dovenetel witte R R MS MS MS S MR
driedelig tandzaad SS _ SS SS SS R SS
duizendblad MR MS S MR S MR MS
ereprijs R R R R R R R
fluitekruid MR R MS MR MS MS MS
greppelrus R _ MS R R MS MS
guichelheil SS S SS SS SS MS MS
haagwinde SS S S SS SS S R
hennepnetel MS S S SS SS _ MS
herderstasje SS R SS SS SS MR R
herik SS R SS SS SS R R
hoefblad groot _ _ SS R R _ S
hoefblad klein MS SS S MS SS MR SS
hoenderbeet R R MS MS MS MS R
hondspeterselie SS S SS SS SS S SS
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hoornbloem akker- S MS MS S S MS R
hopklaver R SS S R S R S
hopklaver SS MS S SS SS R S
jacobskruiskruid MS SS MS MS SS R MS
klaver S SS S S SS S SS
kleefkruid SS SS SS SS SS S MS
knopherik SS R SS SS SS R R
knopkruid harig SS S S SS SS R SS
kroontjeskruid MS _ S S S _ MR
kruiskruid klein MS S S MS SS R S
madeliefje S S S S S MS S
melde uitstaande R R SS R R R R
melganzevoet R S SS R R R R
melkdistel gewone S SS SS SS SS R SS
muur SS SS SS SS SS SS S
ooievaarsbek rondbladige MR _ MS MS MS MS MS
ooievaarsbek slipbladige MR _ MS MS MS MS MS
paardenbloem SS S SS SS SS S SS
perzikkruid S S MS S S MS MS
pinksterbloem SS R S SS SS R R
raket SS R S SS SS R R
scheerling gevlekte MS MR MS S S S MS
varkensgras R S SS S S MS S
veenwortel S S S S S MS MS
weegbree grote R S S MR MR MS MR
weegbree smalle R MS S MR S MS S
zevenblad S _ MS MS S MS MS
zuring ridder- R SS S S S SS MS
zuring schape- MR SS S MS SS SS S
zwaluwtong SS S SS S SS S S
zwarte nachtschade SS S SS SS SS S SS

SS > 95%  efficientie | S > 90%  efficientie | MS > 75%  efficientie | MR 50 à 75%  efficientie |  
R < 50%  efficientie | _ geen informatie
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Het complete gamma aan graslandherbiciden 
Samenstelling van de producten 

PRODUCT SAMENSTELLING
DOSIS  
L/ha

TOELATING 
NUMMER

AZ500 Isoxaben 500g/L 0.1/0.15 7573P/B

BOFIX Fluroxypyr 40g + clopyralid 20g + 
MCPA 200g/L

4 8171P/B

BOFORT Fluroxypyr 40g + aminopyralid 30g/L 2 9612P/B

DOXSTAR Triclopyr 100g + fluroxypyr 150g/L 2 10698P/B

GARLON SUPER Triclopyr 240g + aminopyralid 30g/L 2 9758P/B

PASTOR Triclopyr 100g + fluroxypyr 150g/L 2 10699P/B

PREVAIL Triclopyr 150g + clopyralid 200g/L 1 10774P/B

PRIMSTAR Florasulam 2.5g + fluroxypyr 100g/L 2 9327P/B

PRIMUS Florasulam 50g/L 0.1 9074P/B

SPITFIRE Florasulam 5g+fluroxypyr 100g/L 1 10187P/B

STARANE FORTE Fluroxypyr 333g/L 0.54 10260P/B

THISTLEX Triclopyr 200g + clopyralid 200g/L 1 10750P/B

TREVISTAR Florasulam 2.5g + fluroxypyr 100g + 
clopyralid 80g/L

1.5 9799P/B
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Eenjarige onkruiden
13

Herderstasje Pinksterbloem

Melganzevoet

Muur

Paarse dovenetel

Kruiskruid

Herik

Hoornbloem



Meerjarige onkruiden
14

Moeilijke schermbloemigen

Wilde peen

Fluitenkruid

Akkerdistel Speerdistel

Brandnetel Paardebloem

Zevenblad

Bereklauw



Giftige onkruiden  

15

Stinkende gouwe Doornappel

Scheerling gevlekte

Boterbloem kruipende 

Akkerpaardestaart

Zwarte nachtschade

Akkerboterbloem

Jacobskruiskruid



P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbe-
grip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

Een complete gamma aan  
herbiciden voor gras- en weiland

www.dowagro.be 
dowagro@dow.com

Dol 0319

Agriculture Division of DowDuPont™


