
Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af 
Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2016/17 

  

Underskrives i to eksemplarer, et til leverandøren 
 og et til opbevaring i brugers sprøjtejournal. 

  

Miljøstyrelsen har den 2. august 2016 givet dispensation til anvendelse af Kerb 400 SC (reg. nr. 64-

72) til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps fra 1. oktober 2016 til 15. december 2016 og fra 15. januar 

2017 til 1. marts 2017 på nedenstående vilkår.  

Brugsanvisning 

Der anvendes 0,6-1,25 l Kerb 400 SC pr. ha i perioden oktober-december eller midt januar til 1. 

marts, når jordtemperaturen er under 10 °C. Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke 

finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager 

må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC. 

Sprøjteteknik 

Der anvendes dyser, der giver en stor dråbestørrelse. Vandmængde 150-200 l/ha. Lavdriftdyser og 

refleksdyser ISO 025 og større samt kompaktluftinjektionsdyser og luftinjektionsdyser er velegnede.  

Optimale virkningsbetingelser 

Kerb 400 SC bør anvendes, når jordtemperaturen er under 10 °C og jorden er fugtig. Da aktivstoffet i 

Kerb optages via ukrudtsplanternes rodsystem, kan let nedbør kort tid efter sprøjtning fremme effek-

ten. Læs i øvrigt Kerb 400 SC etiketten for oplysninger om optimal anvendelse af produktet. 

Behov for bekæmpelse 

Det er et vilkår for dispensationen, at der kun må behandles på arealer med store forekomster af 

græsukrudt med henblik på at forebygge resistens mod ukrudtsmidler samt til bekæmpelse af enårig 

rapgræs, når den i større mængder konkurrerer med vinterraps. Der er behov for bekæmpelse af 

enårig rapgræs, når den i større mængder konkurrerer med vinterraps. Hvis vinterrapsmarkerne får 

kraftige regnbyger umiddelbart efter såning, bliver plantebestanden ofte reduceret. Det øger risikoen 

for, at enårig rapgræs og andet ukrudt udkonkurrerer eller svækker afgrøden. Bekæmpelse af ager-

rævehale og rajgræs med Kerb 400 SC vil forebygge udvikling af herbicidresistens over for midler 

med andre virkemekanismer. 

Erklæring om sikkerhed for sprøjteføreren 

Ved udbringning af Kerb 400 SC i vinterraps er der stillet krav om, at sprøjteføreren sidder i en lukket 

førerkabine med kulfilter.  

Som køber af Kerb 400 SC erklærer jeg at være bekendt med, at midlet kun må udbringes med ud-

styr, hvor sprøjteføreren er beskyttet i førerhus med kulfilter. Brugeren skal kunne dokumentere, at 

der er kulfilter i den førerkabine, som sprøjteføreren sidder i under udbringning, herunder at filtret 

maksimalt er anvendt 300-400 timer.  

Jeg er bekendt med, at dispensationen kun gælder fra 1. oktober 2016 til 15. december 2016 og fra 

15. januar 2017 til 1. marts 2017.  

  

  

Dato og underskrift  

  

Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar af denne arbejdsmiljøerklæring til sælger, der for-

pligter sig til at opbevare denne i et år.   

Køber skal opbevare det andet eksemplar i sin sprøjtejournal. 


