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Tidspunkt for optimal behandling med Kerb 400 SC i vinterraps
Jordtemperaturen falder og er pt. omkring 8°C. Skal der udføres en behandling
med Kerb, er det en fordel at udføre den primo november, da bedste effekt opnås, når
græsukrudtet er småt. Sprøjt gerne forud for let nedbør med god vandmængde (mindst
200
l/ha vand) og størst mulig dråbestørrelse brug eks. en Billericay rødbrun 035 dyse.
Anvendelse og dosering
I marker med stor forekomst af græsukrudt anbefaler vi altid en behandling med Kerb
400
SC. I sædskifter med frøgræs bør der altid anvendes Kerb. Kerb har en anden
virkemåde end
andre græsmidler og er derfor en effektiv resistensbryder.
Kerb 400 SC har også effekt på fuglegræs, men generelt er virkningen på andre
tokimbladede ukrudtsarter begrænsede.
1,25 l/ha Kerb 400 SC anbefales mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter,
væselhale, vindaks, fuglegræs og enårig rapgræs.
Brug altid fuld dosis Kerb i pløjefri systemer!
Mod stor væselhale er max godkendt mængde på 1,25 l/ha Kerb ikke tilstrækkeligt
(normalt ses bekæmpelse kun hvor sprøjten har overlappet)
For optimal effekt af de 1,25 l/ha, kør på så små planter som muligt!
1,0 l/ha Kerb er tilstrækkelig mod moderat forekomst af enårig rapgræs og
spildkorn.
Mulige blandingspartnere til Kerb
Det har mange steder været umuligt at færdes i rapsmarkerne gennem længere tid, det
vil derfor være oplagt at lave følgende blanding, hvis der ikke er sprøjtet mod
rapsjordloppens larve og/eller der mangler en sprøjtning med Belkar:
• 1,0 – 1,25 l. Kerb +
• 0,2 l. Karate eller 0,15 l. Mavrik +
• 0,25-0,5 l. Belkar (dosis afhænger af om der er kørt splitstrategi) Belkar virker bedst
på nuværende tidspunkt når temperaturen er min 12 grader C og ingen nattefrost
dagen før og efter udsprøjtningen.
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Regler for anvendelse af Kerb 400 SC
Miljøstyrelsen har udvidet den ordinære godkendelse af Kerb 400 SC til også at omfatte
vinterraps. Vilkårene for den nye godkendelse svarer nogenlunde til de dispensationer,
som
har været givet tidligere år, men der er dog nogle ændringer:
• Behandlingsperioden er begrænset til november og december.
• Kerb må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner
og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
• Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling
• Der er ikke længere krav om, at sprøjteføreren skal sidde i en lukket
førerkabine med kulfilter.

