
Onkruidbestrijding van A tot Z







WETMATIGHEDEN BIJ HET 
GEBRUIK VAN GBM



Enkele beperkingen bij het gebruik van GBM 

• Openbare besturen (kerkhoven, rotonde’s,…): 
 Verboden sinds 1 januari 2015
 Enkel nog mogelijk via aanvraag afwijking bij VMM (vb: bij invasieve soorten)

• Kwetsbare groepen (kinderdagverblijf, bejaardentehuis, ziekenhuis):
 Verboden sinds 1 januari 2015

• Bermen (spoorwegen/wegen) + trottoirs => verbod sinds 1 januari 2015

• Waterlopen => respecteer de bufferzone ‘s die vermeld staan op het etiket

• Privaat terrein: beperkingen voor verharde opp > 200 m², recreatiedomeinen, 
dierenparken,…
 Minimumgebruik: bijv pleksgewijs toepassen, alternatieve methode ‘s,…



Enkele beperkingen bij het gebruik van GBM 

• Particulieren
 Enkel nog middelen gebruiken voor “amateurgebruik” (G-erkenningsnummer)
 Er wordt helaas naar huis, tuin & keukenmiddeltjes gegrepen (zout, mazout,…)



Onkruidbestrijding in gazons 
& grasvelden



Onkruidbestrijding voor de 
aanleg 



Onkruidbestrijding VOOR de 
aanleg 

STAP 1: onkruiden afdoden met een totaalherbicide 
op basis van glyfosaat (zeker geen middelen met 
nawerking)

STAP 2: aanleg vals zaaibed => bij herkieming grond 
lichtjes opnieuw bewerken

STAP 3: eventuele correctie met een 
contactherbicide (vb: Basta of Reglone) 



Product toegepast 
met nawerking





Onkruidbestrijding in voor-
opkomst (net NA inzaai) 



onkruidbestrijding in bestaande 
gazons => aandachtspunten

• Meestal met groeihormonen (vb: Bofix, Dicotex,…)

• Toepassen bij groeizaam weer, temp tussen de 13°
C & 25 ° C

• Niet bij schraal & winderig weer (buurschade)

• Op droge onkruiden toepassen (“run off”)

• Let op voor de nawerking v/d herbiciden

• BELANGRIJK: laat één week interval tssn maaien & 
spuiten



Drift en/of 
dampwerking 



onkruidbestrijding in 
bestaande gazons

• preventief: zorg voor een dichte 
grasmat => regelmatig bemesten

• Bofix is de passe-partout bij 
onkruidbestrijding in gazons

• Moeilijke onkruiden ontsnappen!!!

• Mengpartner nodig!!! 



Madeliefje Duizendblad Kruipende boterbloem

ONS ADVIES: Bofix + Primus



ONS ADVIES: Bofix + Banvel 

VARKENSGRASWEEGBREEOOIEVAARSBEK



ONS ADVIES: Dicoplus Pro 

EREPRIJS



ONS ADVIES BIJ KLAVER: Bofix  

WITTE KLAVER HOPKLAVER

Verwar klaver niet met klaverzuring

Witte & gele klaverzuring

ONS ADVIES BIJ KLAVERZURING: Silvanet  



ONS ADVIES: Mechanisch verwijderen + geen vuile 

aanvulgrond, zaaitijdstip kiezen,…   

HANEPOOT IN GAZONS



ONS ADVIES: Maaien verhelpt al veel, Primus/Dicoplus 

Pro & Dicotex kunnen in relatief jonge gazons   

onkruid in jonge gazons



STRAATGRAS IN GAZONS



Mislukte bestrijding 
straatgras in gazon 



Mos in het gazon+ in grasvelden



Voorkom fouten !!!



Hulpmiddel



Onkruidbestrijding 
bloemenweiden



Onkruidbestrijding 
bloemenweiden 



Onkruidbestrijding 
bloemenweiden 





Onkruidbestrijding tussen 
beplanting



Leg nu de basis voor een 
onkruidvrij seizoen

=> Dit sfeerbeeld kunnen we voorkomen door de winterbespuiting



Winterbespuiting met Az + Kerb
1. Kan in winterrust over 95 % van alle planten => NU DOEN, NIET UITSTELLEN
2. Toepassen op een onkruidvrije grond
3. Best toepassen op een vochtige & bezakte grond
4. Toepassing bij donker weer geeft de voorkeur
5. Toepassen bij lage temperaturen geeft de beste resultaten  



Kerb doodt traag maar zeker alle 
grassen af



Proefje  winterbespuiting Kerb+AZ



Winterbespuiting in 
kerstbomen + coniferen

Tijdens de winterrust:
Chikara + Kerb vollevelds toepassen

(Dosis in functie van onkruiddruk)



Andere mogelijkheden om onkruid 
af te doden tussen beplanting in 

het groeiseizoen…



Mogelijkheid 1: strooigranulaten
RELVA IS EEN HANDELSNAAM V/E STROOISTROOIGRANULAAT

Aandachtspunten:
• Kan zonder problemen tijdens de groei gestrooid worden
• Doe het tijdig => enkel werking tegen kiemende onkruiden
• Bodem moet vochtig zijn
• Een droog gewas bij toepassing is noodzakelijk
• Niet strooien op verharde & hellende terreinen => AFSPOELEN
• NADEEL: Manueel strooien geeft vaak overdoseringen

• Oplossing gebruik een strooier
• Eventueel mengen met zand om strooivolume te 

verhogen



Mogelijkheid 2: met een spuitkap 
tussen de planten spuiten 

Aandachtspunten:
• Soms moeilijk om tussen het gewas te geraken met een 

spuitkap
• Opletten met jonge aanplant (grond nog niet bezakt & 

middelen geraken tot bij de wortel => groeiremming)
• Enkele mogelijkheden:

• Glyfosaat: ABSOLUUT de planten niet raken, opstapeling 
in de meristemen

• contactherbiciden zoals Basta (bij voldoende licht & 
droog blad)

• Groeihormonen : opletten met dampwerking
• Valdor Expert (opletten met opspatten)
• Vaak worden bodemherbiciden ingezet

(Vb: Rapsan, Stomp aqua,…) 



Mogelijkheid 3: grassen 
bestrijden in beplanting 

Vollevelds met een graminicide => vb Eloge, 
Fusilade, Agil, Select Prim, …



Mogelijkheid 3: grassen 
bestrijden in beplanting 

Eloge is het enige middel met een werking op straatgras
Dosering: 0,5 liter/ha => dosering in feite te laag
winterbespuiting met Kerb voorkomt al veel problemen



Mogelijkheid 4: selectieve 
bestrijding probleemonkruiden  

Pleksgewijs aanstrijken met bijvoorbeeld een 
verfborstel



Mogelijkheid 5: bestrijding 
levermos  

Mogeton, Katoun Gold, Toki hebben goede 
werking op levermossen!









Onkruidbestrijding op paden, 
parkings & onbeteelde 

terreinen



Onkruidbestrijding op paden, 
parkings & onbeteelde terreinen

Verschil tussen verharde & niet-verharde permanent onbeteelde terreinen

Vb: Zapper => enkel erkend op niet-verharde permanent onbeteelde terreinen

Vb: Chikara => verharde & niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Vb: Toki => niet verahrde permanent onbeteelde terreinen 



Onkruidbestrijding op tuinpaden

=> vermijd afspoeling !



Alternatieven voor glyfosaat



Glyfosaat lag zwaar onder vuur



Ecologische alternatieven

Voorbeelden zijn Ultima Pro, Katoun gold, Harmonix

green leaf,…



26/01/2018 53

Katoun Gold op levermos

19/06/2016  16.43 u:  

onbehandeld
19/06/2016   21.12 u: 

behandeld

= 4.30 u na de 

toepassing
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Pelargonzuur op onkruiden

onbehandeld 16 l/ha Katoun Gold
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Pelargonzuur op algen



26/01/2018 56

Screening op paardestaart:
• Elektrische rugsproeier
• Werveldop
• 17 aug 2016;  16,00 u
• Warm 25,5 °C, zonnig
• 1 dag na toepassing



Einde

Bedankt voor jullie 

aandacht 

Zijn er nog vragen??

Gsm Jo: 0473/36.05.04

Gsm Frank: 0491/902.702

E-mail: jo@disaghor.be

www.disaghorgroup.be


