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Anvendelse af Kerb i strandsvingel  
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• Kerb 400 SC er eneste mulighed for at 
reducere en bestand af enårig rapgræs 
efter etablering af strandsvingel 

• Kerb 400 SC må anvendes i strandsvingel 
sidst i februar med en dosis på op til 0,2 
l pr. ha 

• Interessen for Kerb 400 SC er størst i 
fine plænesorter, i marker med stor 
forekomst af enårig rapgræs 

• Kerb var udsolgt i efteråret, så der kan 
være forsyningsproblemer her i det 
tidlige forår. 

 
Er der på nuværende tidspunkt meget enårig 
rapgræs i strandsvingelafgrøden, er eneste 
mulighed for bekæmpelse, Kerb 400 SC. Det er 
kun i marker eller områder af marker med en 
betragtelig bestand af enårig rapgræs, at 
behandling er tilrådeligt. Undgå overlap når 
produktet udsprøjtes.  
 
 

 
Strandsvingel sået på hver 2. række med kraftig bestand af 
enårig rapgræs imellem afgrøderækkerne. 

 
Skulle der være enkelte spildkornsplanter af 
vårbyg, som er hæmmet efter vinteren men ikke 
helt døde, vil de ligeledes bekæmpes. Ligesom 
alm. rapgræs under gunstige forhold hæmmes.  

Vurdering af vejrforholdene på sprøjte 
tidspunktet er vigtig, da der er risiko for skade 
på afgrøden. Behandling i en kold periode med 
lav jordtemperatur forstærker virkningen, og 
forøger risikoen for skade på afgrøden. En kold 
og fugtig marts måned vil ligeledes øge effekten 
på græsukrudtet; men samtidig også øge risikoen 
for afgrødeskade.  
 
Virkemåde 
Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. 
Udsprøjtning foretages når jorden igen er 
gennemtøet og jordtemperaturen efter vinteren 
er på vej op. Kerb nedbrydes efterhånden som 
jordtemperaturen bliver højere. I 10 cm´s dybde 
er jordtemperaturen for øjeblikket under 0 
grader C.  Udsprøjtning på en dag med fugtigt 
vejr vil fremme fordelingen i det øverste jordlag, 
og den bedste virkning opnås.  
 

Anbefaling: 

• Kerb 400 SC anvendes hvor der er stor 
bestand af enårig rapgræs 

• Der anvendes op til 0,2 l Kerb 400 SC pr. 
ha ultimo februar 

 

 
Restriktioner  

• Kerb 400 SC er godkendt til mindre 
anvendelse i strandsvingel, hvilket betyder at 
midlet benyttes på eget ansvar 

• Halm må efterfølgende ikke anvendes til 
opfodring 

 
Brugsanvisningen til mindre anvendelse af Kerb 
400 SC kan downloades her 
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