
DET ER SNART TID FOR KERB 
I VINTERRAPS
Kerb må i vinterraps anvendes til bekæmpelse af spildkorn 
og græsukrudt i perioden 1. november til 31. december.

Der er set vigende effekt hos agerrævehale i frøgræsmarker 
ved brug af Agil og Focus Ultra. Derfor er Kerb 400 SC i vinter-
raps en vigtig brik i forebyggelsen mod græsukrudt. Særlig 
på ejendomme med frøgræs i sædskiftet, bør Kerb anven-
des på hele arealet i fuld dosering. Men vær opmærksom 
på begrænsninger, hvis vinterrapsen ikke klarer vinteren og 
marken skal sås om til foråret. 

Få den bedste effekt med Kerb 400 SC
Nedbrydningen af Kerb sker langsommere, jo lavere jord-
temperaturen er, og effekten øges, hvis der kan sprøjtes, 
inden ukrudtets rodnet bliver for stort.

Sprøjtetidspunktet er derfor et kompromis mellem, at 
ukrudtet ikke bliver for stort, og at jordtemperaturen er 
faldet til et niveau på under 10°C og er faldende.

Kerb 400 SC bekæmper agerrævehale, rajgræsser, hejre-
arter, svingler, væselhale, vindaks og enårig rapgræs. Alle 
disse arter, bortset fra enårig rapgræs, bør bekæmpes med 
den maksimalt tilladte dosering, som er 1,25 liter pr. ha. 
Den bedste effekt på væselhale og agerrævehale kræver 
tidlig udbringning, det vil sige primo november. Men trods 
dette vil nogle planter sandsynligvis vokse videre til foråret. 

Derudover har Kerb 400 SC god effekt på fuglegræs og 
hæmmer ærenpris samt burresnerre. Effekten på de fleste 
tokimbladede ukrudtsarter er begrænset. 

Er der samtidig behov for at bekæmpe spildkorn, vil Kerb 
give fuld effekt på alle kornarter ved brug af minimum  
1 liter pr. ha.

Sådan er reglerne i dag 
Den godkendte udbringningsperiode for Kerb i vinterraps 
er november og december. Anvendelse uden for denne peri-
ode er ikke tilladt, og er omfattet af krydsoveensstemmelse. 

Sprøjteteknik
Da aktivstoffet i Kerb skal optages via rødderne i ukrudtet, 
anbefales det med konventionel sprøjteteknik at anvende 
mindst 200 liter vand pr. ha og bruge dyser, der giver en 
stor dråbestørrelse.

Undgå sprøjtning før kraftig nedbør. Omvendt kan sprøjt-
ning inden let regn være en fordel, da aktivstoffet hurtigere 
bliver vasket af rapsbladene og ned på jorden. En kraftig 
afgrøde vil ikke hæmme virkningen af Kerb.

Kravet om lukket førerhus med aktivt kulfilter er fjernet. 
Men vi anbefaler det fortsat for at reducere eksponeringen 
overfor sprøjteføreren mest muligt.

Omsåning
Efter grundig pløjning kan der etableres vårraps, ærter, majs 
og kartofler. Efterfølgende afgrøde: Forud for etablering af 
vintersæd skal der pløjes på lettere jordtyper (JB 1-4). 

Kraftig stubbearbejdning er tilstrækkeligt på tungere jord-
typer (JB 5-10). Efter anvendelse af Kerb 400 SC bør nyplant-
ning af træer og buske først ske det følgende efterår.


