
 

Harmony® SX® is een systemisch herbicide in grasland en bevat 50% thifensulfuron-methyl. 
Harmony® SX® werkt zeer effectief tegen zuring, maar pakt daarnaast ook een aantal veel 
voorkomende onkruiden in grasland aan.  
Wat uniek is aan Harmony® SX® is de selectiviteit witte voor klaver.  
Harmony® SX® heeft een lage dosering van 30 gram per hectare en heeft een veiligheidstermijn van 
14 dagen. 
 
Selectiviteit klaver 
Harmony® SX® is een herbicide dat selectief is voor witte klaver en daarmee èèn van de weinige 
middelen die beschikbaar is in gras-klaver weiden, Harmony® SX® is niet selectief voor rode klaver! 
Vooral de robuuste aanpak van zuring is een groot voordeel van Harmony® SX® ten opzichte van de 
huidige middelen. Door de systemische werking van Harmony® SX® wordt de penwortel beter 
afgedood en krijg je minder hergroei en daardoor een betere bestrijding van de zuring. Ook 
boterbloem, muur en herderstasje worden goed bestreden door Harmony® SX®. Alleen bij de 
bestrijding van paardenbloem zal er een combinatie moeten worden gemaakt met een ander 
toegelaten middel. 
 
Positionering 
Harmony® SX® kan onder groeizame omstandigheden en een hoge temperatuur enige verkleuring en 
drukking van het gras veroorzaken. Daarom is het advies om Harmony® SX® in te zetten in het najaar, 
periode einde zomer begin herfst. Wanneer Harmony® SX® na de laatste snede wordt toegepast is 
er geen productieverlies! Ook is dan de bestrijding van zuring het beste, dan transporteert de 
zuringplant vooral voedingstoffen naar de wortel, en op die manier wordt Harmony® SX® beter door 
de wortels opgenomen.  
Als er drukking van het gras plaatst vindt dan is dit het volgend voorjaar weer verdwenen. 
 
Advies 
Toepassing selectief voor witte klaver, niet selectief voor rode klaver: 
Zuring, boterbloem, breedbladigen 
30 gr/ha Harmony® SX® 
30 gr/ha Harmony® SX® + 4 L/ha Butress 
Toepassing zonder klaver 
Zuring, boterbloem, breedbladigen, distel, paardebloem 
30 gr/ha Harmony® SX® + een MCPA bevattend product. 

 

 

 
 

 

Harmony® SX®
 

Dé zuringbestrijder in grasland 

Gerrit van Vugt 06-51856274 

Anton Bom 06-45251844 

Nico Harteveld 06-51559740 

 

 


