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Anvendelse af Kerb i hundegræs 
FrøavlsINFO nr. 1, 2017 
 

 Kerb 400 SC er nu på baggrund af vores 
FrøavlsFORSØG godkendt til hundegræs.  

 Kerb 400 SC må kun anvendes i 
hundegræs udlagt i dæksæd, fra midt i 
februar til 1. marts, med en dosis på 0,2 
til 0,3 l/ha 

 
Er der på nuværende tidspunkt meget enårig 
eller alm. rapgræs i hundegræsmarken er eneste 
mulighed for bekæmpelse en anvendelse af Kerb 
400 SC. Det er kun i marker eller områder med 
en betragtelig bestand af ukrudtsarterne, at 
behandling er tilrådeligt. Vurdering af 
vejrforholdene på sprøjtetidspunktet er vigtig, 
da der er risikoen for skade på afgrøden. 
Behandling i en kold periode med lav 
jordtemperatur sammen med store mængder 
nedbør, forstærker virkningen, og dermed også 
en eventuel skade på afgrøden. 
   
Forsøg med Kerb 400 SC 
DLF har i 2015 og 2016 udført forsøg med Kerb 
400 SC i hundegræs. Forsøgene viser at det ved 
korrekt anvendelse er muligt at reducere 
bestanden af alm. rapgræs, uden at det går ud 
over udbyttet.   Der har i gennemsnit over to års 
forsøg ikke været udbyttenedgang for for 
behandling sidst i februar med 0,2 eller 0,4 l 
Kerb 400 SC pr. ha.   
 
 
 

Du kan læse mere om DLF forsøg med Kerb 400 
SC i ProduktionsDATA og FrøavlsFORSØG 
2016/2017 side 17.  
 
Virkemåde 
Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. 
Derfor vil udsprøjtning på en dag med fugtigt 
vejr fremme nedtrængningen i jorden og dermed 
også virkningen. Påvirkningen af hundegræs vil 
være størst i et svækket/svagt udlæg, da 
roddybden er reduceret og Kerb 400 SC virker 
stærkest øverst i jorden.  
 

Anbefaling: 

 Kerb 400 SC anvendes hvor der er en 
stor bestand af alm. rapgræs  

 Der anvendes 0,2-0,3 l Kerb 400 SC pr. 

ha ultimo februar 

 

 
Restriktioner  

 Kerb 400 SC´s godkendelse i hundegræs er til 
mindre anvendelse, hvilket betyder at midlet 
benyttes på eget ansvar 

 Sprøjteføren må maksimalt behandle 6 ha pr. 
dag 

 Halm må efterfølgende ikke anvendes til 
opfodring 

 Brugsvejledning kan downloades her 
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