
2. UPORABA 

 
Sredstvo KERB 50 W se uporablja kot selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in 

ozkolistnega plevela: 
- v nasadih sadnega drevja (koščičasto in pečkato sadno drevje) v pasovih pod drevjem v 

odmerku 1,5 – 3,0 kg/ha pri porabi 200-400 L vode na ha (15 - 30 g v 2-4 L vode na 100 m2). 
S sredstvom se tretira v času mirovanja rastlin. 

- v glavnati solati, endiviji in radiču  na prostem v odmerku 1,5 – 3,0 kg/ha pri porabi 200-400 
L vode na ha (15 - 30 g v 2-4 L vode na 100 m2). S sredstvom se tretira dobro pripravljena tla 
pred ali po vzniku posevka ali pred oziroma po presajanju sadik. Pri uporabi pred setvijo ali 
presajanjem je potrebno sredstvo takoj po tretiranju plitvo zadelati do globine 2-4 cm. 

Sredstvo učinkovito zatira naslednje vrste plevela: bela metlika (Chenopodium album), kopriva 
(Urtica spp.), predenica (Cuscuta spp.), mak (Papaver spp.), trpotec (Plantago spp.), breskova dresen 
(Polygonum persicaria), ptičja dresen (Polygonum aviculare), navadni tolščak (Portulaca oleracea), 
pasje zelišče (Solanum nigrum), njivska zvezdica (Stellaria media), jetičnik (Veronica spp.), lisičji rep 
(Alopecurus spp.), krvava srakonja (Digitaria sanguinalis), ljulka (Lolium spp.), latovka (Poa spp.) in 
muhvič (Setaria spp.) . 
Sredstvo slabše zatira naslednje vrste plevela: ščiri (Amaranthus spp.), ostrica (Cyperus spp.), 
drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), kamilica (Matricaria chamomilla) in navadna 
škrbinka (Sonchus oleraceus). 
 
OPOZORILA: Sredstvo ni dovolj učinkovito za zatiranje plevela na težkih tleh in tleh z veliko 
organske snovi (več kot 6 % humusa). Pri sajenju posevkov na tleh, na katerih je bilo uporabljeno 
sredstvo KERB 50 W, je potrebno upoštevati naslednje: 
  -  2 meseca po uporabi se lahko seje/sadi: koruzo, sirek, jagode in križnice (Brassicaceae); 
  - 4 mesece po uporabi se lahko seje/sadi: paradižnik, čebulo, papriko, lan, krompir, špinačo, rdečo 
peso in  sladkorno peso; 
  -  6 mesecev po uporabi se lahko seje: žita, krmne trave in oljno ogrščico; 
  -  v istem letu, ko je bilo uporabljeno sredstvo, se ne sme sejati/saditi bučnic (Cucurbitaceae): 
lubenice, dinje, kumare, bučke in buče.    
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi samo enkrat v eni rastni sezoni.    
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način ni 
fitotoksično za gojene rastline.  
MEŠANJE:  Sredstva se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca je 180 dni za sadovnjake  ter 40 dni za glavnato solato, endivijo in radič.  
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih 
pridelkih  za aktivno snov propizamid za pečkato in koščičasto sadje,  glavnato solato, endivijo ter 
radič so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo KERB 50 W se razvršča in označi kot: 
 
Xn   Zdravju škodljivo. Rakotvorno 3. skupine. 
N   Okolju nevarno. 
R40  Možen rakotvoren učinek. 
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 

okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. 

 



S46 Če pride do zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali 
etiketo. 

S60  Snov in embalažo odstraniti ko nevaren odpadek.  
S61  Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v 
navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik 
uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije 
za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. 
Proizvajalec oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  
tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. 
VARSTVO PRI DELU: Prostore, kjer se rokuje s pripravkom, je potrebno dobro zračiti. Maksimalna 
dopustna količina nevarne snovi v delovnem okolju je 0,1 mg/m3.. Delavci, ki opravljajo dela na 
površinah, tretiranih s pripravkom KERB 50 W, morajo pri delu uporabljati zaščitne rokavice. 
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Takoj je potrebno poklicati zdravnika in mu pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za 
uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Odstraniti je potrebno onesnaženo obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z 
vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. 
V primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Poklicati je potrebno 
zdravnika. 
Navodilo za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Pri zaužitju 
pripravka se da prisebni osebi aktivno oglje (1 g na kg telesne teže), razredčenega z vodo v razmerju 
1:4. V primeru zaužitja večje količine pripravka je indicirano izpiranje želodca ob ustrezni zaščiti 
dihalnih poti. Zdravljenje je simptomatično. Specifičnega antidota ni. 
 


