
Proef onkruidbestrijding in lelie
Proeflocatie: Breezand 
Cultivar: Sorbonne (Or)

Opzet proef
In deze proef is gekeken naar de onkruidbestrijding in lelies 
met en zonder Pyramin DF. Naast andere onkruiden kwam 
specifiek hopklaver (zie foto) voor in deze proef. Dit is een 
lastig te bestrijden onkruid. De proef is uitgevoerd met Sor-
bonne (Or), geplant op 22 maart. 

Voor en rond  opkomst zijn de gebruikelijke bespuitingen 
uitgevoerd. Bij 1 behandeling is op 19 april aanvullend ge-
spoten met Pyramin DF. Op 15 juni is de proef beoordeeld 
waarbij de onkruiden, waaronder hopklaver, zijn geteld.

Resultaat proef
De telling wees uit dat in de veldjes waar geen Pyramin DF 
is gespoten, sprake was van een bestrijding van 41% van 
de hopklaver.  In het veldje, waar aanvullend Pyramin DF 
was gespoten, bedroeg het percentage bestreden hopkla-
ver 81%. De conclusie van deze proef luidt dat de bestrij-
ding van hopklaver substantieel beter verloopt als er mede 
met Pyramin DF wordt gespoten.

Proef onkruidbestrijding in lelieschubben
Proeflocatie: Hijken (Drenthe) 
Cultivar: White Triumph (LO)

Opzet proef
Ook in deze proef is het effect van het gebruik van Pyramin DF 
op de bestrijding van onkruiden onderzocht. Meerdere veldjes 
met White Triumph (LO), geplant op 9 april, zijn voor en na op-
komst gespoten met verschillende onkruidbestrijdingsmidde-
len. Vlak voor opkomst, op 7 mei, is in één object aanvullend 
gespoten met Pyramin DF. Medio juni is de proef afgerond in 
de vorm van een telling van onkruiden in de diverse veldjes. 

Resultaat proef
Omdat er tijdens de proef sprake bleek van opvallend veel 
knopkruid (zie foto) en straatgras, zijn deze onkruiden ook 
nog eens separaat geteld. Vergeleken met onbehandeld wees 
de telling uit dat er in de veldjes zonder Pyramin DF spra-
ke was van een bestrijding van 76% van het onkruid. In het 
veldje, waar aanvullend Pyramin DF was gespoten, bedroeg 
het percentage bestreden onkruid zelfs 97%. Voor knopkruid 
wees de telling uit dat maar liefst 100% was bestreden in het 
veldje waarin Pyramin DF aanvullend was gespoten. De serie 
bespuitingen zonder Pyramin DF leverde slechts een onkruid-
bestrijding van 49% op. Voor straatgras bedroegen deze per-
centages 96% respectievelijk 79%. Op basis van deze proef 
kan geconcludeerd worden dat behandeling met Pyramin DF 
tot een substantieel lagere onkruiddruk leidt.  
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Solide basis voor onkruidbestrijding
Om tot het eind van de teelt het onkruid zo goed mogelijk te 
bestrijden, is het belangrijk om voor en rond opkomst aan 
onkruidbestrijding te doen. Pyramin DF, met de werkzame 
stof chloridazon (650 g/kg), staat al jarenlang bekend als een 
betrouwbare en veilige bodemherbicide in de bloembollenteelt. 
Dit middel vormt een solide basis voor een optimale bestrij-
ding van een groot aantal probleemonkruiden. Dankzij een 
bestrijding met Pyramin DF kunnen onkruiden zoals knopkruid, 
straatgras, perzikkruid en muur later in de teelt bovendien 
beter bestreden worden. Voor de bestrijding van herderstas-
je, knopkruid en kamille is Pyramin DF nagenoeg onmisbaar. 
Bovendien kan hopklaver, met Pyramin DF aan de basis, beter 
worden bestreden. Pyramin DF, op de juiste manier ingezet, is 
veilig voor het gewas.  

Toelating
Pyramin DF is toegelaten in bloembol- en bloemknolgewassen 
(onbedekte teelt). Dit betekent dat Pyramin DF zowel in de 
bol- en knolproductie als in de teelt van bol- en knolbloemen 
gespoten mag worden. 

Wijziging etiket
Sinds kort is het etiket ten aanzien van het gebruik van Pyra-
min DF gewijzigd. Waar voorheen 1,5 tot 3 kg in één bespui-
ting na opkomst gespoten mocht worden, mag dit nu alleen 
nog maar voor opkomst. Er mag nog wel na opkomst gespo-
ten worden, maar alleen in een LDS-systeem met maximaal 
6 maal 0,5 kg/ha. In totaal mag er per teeltseizoen niet meer 
dan 3 kg/ha gebruikt worden. Dus als voor opkomst 3 kg/ha 
wordt gespoten, dan mag er na opkomst niet meer gespoten 
worden. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om voor opkomst 
1,5 kg Pyramin DF te spuiten. Na opkomst is er dan nog 
ruimte voor bijvoorbeeld 3 maal 0,5 kg/ha of  6 maal 0,25 kg/
ha. In totaal wordt dan 3 kg gespoten, hetgeen gelijk staat 
aan het maximale gebruik. 

De LDS-toepassing is bedoeld voor situaties waarin al erva-
ring is opgedaan met Pyramin DF in een LDS-systeem. Dit 
systeem is dan ook niet in alle gewassen veilig. Indien hier nog 
geen ervaring mee is opgedaan, is het raadzaam om uw advi-
seur te raadplegen. Dat geldt ook als u Pyramin DF gecombi-
neerd met andere onkruidmiddelen wilt spuiten. 

Om het grondwater te beschermen mag Pyramin DF op een 
perceel slechts gedurende één jaar in een periode van drie jaar 
worden toegepast. 

++ Goede werking
+++ Zeer goede werking
  De optimale werking van Pyramin DF is afhankelijk van 

dosering, grondsoort en omstandigheden. 

Pyramin DF in een notendop
•	 Sterke	meerwaarde	voor	de	bestrijding	van	veel	onkruiden
•	 Maakt	betere	bestrijding	van	gele	hopklaver	mogelijk
•	 	Nagenoeg	onmisbaar	voor	de	bestrijding	van	herderstasje,	

knopkruid en kamille 
•	 Veilig	en	betrouwbaar

Product stewardship
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op 
www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen 
om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

BASF Nederland B.V. 
Divisie Agro
Telefoon: 026 3717271
www.agro.basf.nl
Twitter: @BASFagronl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor ge-
bruik eerst het etiket en de productinformatie.

Pyramin DF® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Werking van Pyramin DF op verschillende onkruiden

Echte kamille +++ Muur ++

Hanenpoot ++ Perzikkruid +++

Herderstasje +++ Straatgras +++

Knopkruid +++ Witte Krodde +++

Kruiskruid +++ Zwaluwtong ++

Melganzenvoet ++

Knopkruid


