
H
ER KERB 50 W je sredstvo za varstvo rastlin 

– herbicid za zatiranje ozkolistnega in 
širokolistnega plevela v nasadih sadnega drevja, 

glavnati solati, endiviji in radiču.

Vsebuje:  
- propizamid … 500 g/kg (50 % w/w)  CAS št.: 23950-58-5
- maleinski anhidrid … 10 g/L      CAS št.: 37199-81-8

Formulacija: močljivi prašek (WP)

POZOR.

Sum povzročitve raka. Zelo strupeno za vodne 
organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte 
v skladu z navodili za uporabo.

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi 
varnostnimi ukrepi. Nositi zaščitne rokavice/
zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Pri 
izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: pokličite 
CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Prestreči 
razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri 
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov in odpadne embalaže.

Številka odločbe: MKGP, UVHVVR 
št.: 3433-424/2006/5 z dne 
08.08.2011, z vsemi spremembami. 

Datum proizvodnje in številka serije: 
na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma 
proizvodnje. 
                                

»Prazne embalaže ni dovoljeno 
ponovno uporabiti! Sredstvo se 
sme prodajati samo ob predložitvi 
potrdila o pridobitvi znanj iz 
fitomedicine. Pred uporabo 
preberite navodilo za uporabo!«

Varovanje okolja: s sredstvom ali 
njegovo embalažo ne onesnaževati 
vode. Naprav za nanašanje ne čistiti 
ali izplakovati v bližini površinskih 
voda. Preprečiti onesnaženje 
preko drenažnih in odtočnih 
jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah.  Pri tretiranju je potrebno 
preprečiti onesnaževanje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in vodnih izvirov 
tako, da upoštevamo predpise s 
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HERBICID -  sredstvo za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela v 
nasadih sadnega drevja, glavnati solati, endiviji in radiču 

formulirano v obliki močljivega praška (WP)

področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda  1. reda oz. 5 m od 
meje brega voda 2. reda. Ne tretiramo v vročem in vetrovnem vremenu. Sredstva in embalaže ne smemo izpuščati ali odlagati 
v okolje.

Znaki zastrupitve: pripravek blago draži kožo in oči. Drugi znaki zastrupitve do sedaj niso znani. 

Prva pomoč:
Splošni ukrepi: prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, jo 
zavarujemo pred mrazom oziroma vročino ter ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo 
embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
Pri vdihavanju: ravnamo se v skladu s splošnimi ukrepi.
Stik s kožo: odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom. 
Stik z očmi: s palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito speremo s čisto vodo. Če draženje ne mine, se 
posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju: usta temeljito izperemo z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja ne izzivamo. Osebi z moteno zavestjo 
ne smemo dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Pokličemo 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.

Način delovanja: selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.

Navodilo za uporaba: KERB 50 W uporabljamo 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 tretiramo v času mirovanja rastlin;
• 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 pripravkom tretiramo dobro pripravljena tla pred ali po vzniku posevka ali pred oziroma po presajanju sadik. Pri 
uporabi pred setvijo ali presajanjem, sredstvo takoj po tretiranju plitvo zadelamo do globine 2-4 cm.

Imetnik registracije in proizvajalec: Dow AgroSciences V.m.b.H,  Mahlerstraße 
12/Stiege 6/Top 2.6.1, 1010 Dunaj, Avstrija.

Pooblaščeni zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica 
Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija,
 tel.: ++386-8-387-89-31, 
www.karsia.si. Vsebina: 1 KG

® = zaščiteno ime firme Dow AgroSciences, ZDA
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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.). 

Slabše zatira naslednje vrste plevela: ščiri (Amaranthus spp.), ostrica (Cyperus spp.), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga 
parviflora), kamilica (Matricaria chamomilla) in navadna škrbinka (Sonchus oleraceus).

Opozorilo: 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 lahko sejemo/sadimo: koruzo, sirek, jagode in križnice (Brassicaceae);
• 4 mesece po uporabi lahko sejemo/sadimo: paradižnik, čebulo, papriko, lan, krompir, špinačo, rdečo peso in sladkorno 

peso;
• 6 mesecev po uporabi lahko sejemo: žita, krmne trave, oljno ogrščico;
• v istem letu, ko je bilo uporabljeno sredstvo, ne smemo sejati/saditi bučnic (Cucurbitaceae): lubenice, dinje, kumare,      

bučke in buče.   
Sredstvo lahko uporabimo na istem zemljišču samo enkrat v eni rastni sezoni.   

Fitotoksičnost (občutljivost rastlin): sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za 
gojene rastline.

Mešanje (kompatibilnost): sredstva ne smemo mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Priprava  sredstva za uporabo: odmerjeno količino sredstva zmešamo v manjši posodi z vodo, da dobimo poltekočo pasto, ki jo 
skozi sito vlijemo v rezervoar škropilnice napolnjen s polovico potrebne količine vode. Nato dolijemo vodo, ob stalnem mešanju 
do potrebne količine.

Karenca: karenca je 180 dni za pečkato in koščičasto sadno drevje ter 40 dni za glavnato solato, endivijo in radič. 

Varstvo pri delu: pri delu pazimo, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne vdihavajmo razpršenih delcev pripravka. 
Ne tretiramo v vročem in vetrovnem vremenu. 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 delo na površinah, tretiranih s pripravkom 
KERB 50 W, naj pri delu uporabljajo zaščitne rokavice. Med delom ne smemo jesti, piti ali kaditi. V primeru kontaminacije in/ali 
suma na zastrupitev prenehamo z delom in ukrepamo po navodilu prve pomoči. Po delu se moramo umiti in preobleči. Umijemo 
in očistimo vso uporabljeno zaščitno opremo in napravo za škropljenje.

Pogoji skladiščenja: sredstvo shranjujemo v  originalni embalaži, v hladnem, suhem in zračnem prostoru, pri temperaturi 5°do 
30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom.

Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče najprej pokličemo center za obveščanje 112. V 
primeru nesreče pri prevozu moramo uporabiti vso predpisano osebno zaščitno opremo, takoj ugasniti motor vozila, zavarovati 
mesto nesreče, nanjo opozoriti ostale udeležence v prometu in preprečiti nastajanje nadaljnje škode. Ponesrečeni osebi nudimo 
prvo pomoč in takoj pokličemo zdravnika. Če se je sredstvo razsipalo po tleh, ga zberemo in ga damo v dobro zaprto posodo. 
Paziti moramo, da ne pride v stik z vodo in ne pride do kontaminacije zemljišča. V zaprtem prostoru embalažo in razsuti 
pripravek zberemo v posebej označeno ustrezno večjo posodo, da gre na uničenje. Tla in ostale umazane predmete očistimo z 
vodo in detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da ne onesnažimo odtočnih kanalov, površinskih voda 
in podtalnice. Če pride do požara gasimo s prahom, CO2 ali drugimi kemičnimi sredstvi, le v skrajnem primeru z razpršeno vodo. 
Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, zato je treba uporabiti zaščitno obleko in dihalni aparat. V primeru priprave škropilne 
brozge v zaprtih prostorih je potrebno zračenje prostorov.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo: uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati 
mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Popolnoma  izpraznjeno in trikrat izprano embalažo  lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo 
pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in 
slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji!

Splošne opombe: proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v izvirno zaprti embalaži. Za morebitno škodo ali slabše 
delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja, proizvajalec ne odgovarja.
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