Off-label godkendelse og vejledning til brug af Kerb 400 SC i
jordbær
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk
bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets
etikette.
Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende
virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk
Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label
godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning,
Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende
virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den
tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.
Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en offlabel godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder
midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets
effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet
ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for brug af Kerb 400 SC i jordbær
Ukrudtsmiddel:
Kerb 400 SC anvendes i jordbær mod frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs.
Virkemåde:
Kerb 400 SC er et jordmidel som efter optagelse gennem rødderne blokerer celledelingen i
følsomme planter. Det bevirker at både rod- og skudvækst stopper. Virkningen ses ofte først i
det tidlige forår, når væksten starter.
Advarsel:
Læs Kerb 400 SC etiketten og følg anvisningerne.
Off-label vejledningens anvisninger skal overholdes.

Brugsanvisning for brug af Kerb 400 SC i jordbær
Anvendelsesområde:
Kerb 400 SC anvendes mod frøfremspirende græsukrudt og fuglegræs samt til hæmning af
visse andre tokimbladede ukrudtsarter.
Optimale virkningsforhold:
Lav temperatur - max. 10-12°. Ved høje temperaturer nedbrydes Kerb af jordens
mikroorganismer. Læs i øvrigt etiketten.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:
Kerb 400 SC må anvendes 1 gang pr. år i perioden 1. oktober til 31. december.
Der må maksimalt behandles 2,5 ha pr. dag pr. sprøjtefører.
Dosering:
Der må maksimalt anvendes 1 l Kerb 400 SC pr. ha.
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