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 Přípravek na ochranu rostlin 

 

KERB*50 W 

 

Kerb* 50 W je postřikový herbicid ve formě dispergovatelného prášku k hubení plevelů v salátu a 

čekance, lipnicovitých plevelů a výdrolu v řepce olejné a pýru plazivého v jeteli lučním a vojtěšce. 

 

Účinná látka:  

propyzamid )ISO) 500 g.kg
-1

, Karc.kat.3; 

tj.: 3,5-dichlor- N-(1,1-dimethylprop-2- yl-1-yl) benzamid 

 

 

Registrační číslo: 3172-2    

 

 

 

 

 
 

 

Zdraví škodlivý       Nebezpečný pro  

                                 životní prostředí 

 

R40 PODEZŘENÍ NA KARCINOGENNÍ ÚČINKY.  

R51/53 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ 

NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ. 

S2 UCHOVÁVEJTE UZAMČENÉ A MIMO DOSAH DĚTÍ.  

S13 UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV. 

S20/21 NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ. 

S 35 TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM 

ZPŮSOBEM! 

S36/37 POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV A OCHRANNÉ RUKAVICE. 

S 57 POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

S 61 ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY. 

SP1 ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. 

NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ZABRAŇTE 

KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST. 

Spe3 za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného 

pásma 2 m při aplikaci d o čekanky salátové, jetele, řepky olejky, salátu hlávkového a vojtěšky 

vzhledem k povrchové vodě. 

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO 

ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 
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Držitel rozhodnutí o registraci: Dow AgroSciences s.r.o, Na okraji 14, 162 00 Praha 6, 

    Česká republika 

 

Výrobce přípravku:  Dow AgroSciences Italia SRL, Strada Stratale 11, KM 190,2, 

Mozzanica (BG), 24050, Itálie 

 

Balení:    pytel papír/PE 

 

Hmotnost-obsah:   20 kg 

 

Doba použitelnosti přípravku:  Při skladování v původních neotevřených a neporušených  

      obalech 4 roky od data výroby. 

 

Datum výroby a exspirace:  uvedeno na obalu 

 
 

Číslo šarže:    uvedeno na obalu 

 

 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh 

a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho 

chemické a fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí.  

 

Informační služba firmy Dow AgroSciences 

+420 235 356 020 

 

* ochranná známka Dow AgroSciences LLC 

 

Působení přípravku: 

Kerb 50 W působí jako kořenový herbicid. Účinnost je podporována vlhkým a chladným počasím; při 

teplotách nad 15 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4-6 cm hluboko nebo ošetřený 

pozemek důkladně zalít. 

Plevele jsou citlivé především ve fázi děložních listů, mají-li více než 2 pravé listy, není účinnost 

přípravku dostatečně uspokojivá. Kerb 50 W nezabraňuje klíčení semen plevelů, avšak vzešlé rostliny 

citlivých plevelů odumírají za příznaků chlorózy. 

 

Spektrum účinnosti:  

Citlivé plevele 

ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice 

rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka  

Méně citlivé plevele 

potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele  

Růstová fáze plevelů: děložní listy až 2 pravé listy, tj. BBCH 10-12  

Způsob aplikace: pozemní postřik  

Kerb 50 W je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid 

musí být srážkami aktivován.  

Vyvarujte se místního předávkování!  

Při teplotách nad 10°C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4-6 cm hluboko nebo ošetřený 

pozemek důkladně zalít.  

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.  
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Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je 

krátkodobý.  

 

Návod na použití a dávkování: 

 

plodina, 

oblast použití 

škodlivý 

organismus 

Dávkování, 

mísitelnost  

aplikační poznámky – 

termín ošetření 

řepka olejka plevele lipnicovité, 

výdrol obilnin  

1 kg/ha 200-400 l 

vody /ha 

1) od: 12 BBCH, do: 14 

BBCH 3) max. 1x 

salát hlávkový plevele 3 kg/ha 200-400 l 

vody /ha 

3) max. 1x před vysetím 

či výsadbou, nebo do 2 

dnů po zasetí  

čekanka salátová plevele 2,5 kg/ha 200-400 

l vody /ha 

3) max. 1x do 5 dnů před 

vzejitím  

jetel pýr plazivý 4 kg/ha 200-400 l 

vody /ha 

3) max. 1x v užitkovém 

roce, pozdě na podzim  

vojtěška kokotice, pýr 

plazivý 

4 kg/ha 200-400 l 

vody /ha  

3) max. 1x v užitkovém 

roce, pozdě na podzim  

 

 

Ochranná lhůta je dána technologickým termínem ošetření. 

 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 

necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. 

 

OP II.st. přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 

 

Zařazení přípravku z hlediska ochrany: 

včel:    nevyžaduje klasifikaci  

vodních organismů:  toxický  

zvěře:    nevyžaduje klasifikaci 

 

 

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení 

přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.  

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, 

mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.  

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.  

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu 

propyzamid vícekrát než 1x za vegetační sezónu.  

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního 

zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Kerb 50 W. 

 

Příprava postřikové kapaliny: 

Odvážené množství přípravku se rozmíchá v menší pomocné nádobě a poté vlije do nádrže postřikovače 

naplněného do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem. Připravte si takové 

množství postřikové kapaliny, které spotřebujete.  



4 

 4 

Při přípravě tank-mix směsí je zakázáno míchat koncentráty – jednotlivé přípravky vpravujte do nádrže 

odděleně. 

 

Čištění postřikovače: 

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek 

na bázi propyzamidu, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po 

skončení postřiku podle následujícího postupu: 

a) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. 

b) Naplňte nádrž čistou vodou a přidejte čistící prostředek dle návodu na jeho použití. Tímto 

roztokem propláchněte krátce ramena a trysky a naplněnou nádrž ponechejte 10 minut bez 

míchání a poté vystříkejte. 

c) Opakujte postup podle bodu “b“ ještě jednou  

d) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně. K odstranění stop čistícího přípravku vypláchněte 

důkladně nádrž čistou vodou a propláchněte ramena i trysky. 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 

Ochrana dýchacích orgánů obvykle není nutná 

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 

nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k 

ČSN EN 374-1  

Ochrana očí a obličeje obvykle není nutná, při míchání přípravku použijte ochranné brýle  nebo 

ochranný štít podle ČSN EN 166 

Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk (při postřiku sadů). 

Ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv např. gumové nebo plastové holinky 

podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na 

práci v zemědělském terénu). 

 

Ochrana těla:  pracovní ochranný oděv proti kapalným chemikáliím podle 

ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem 

„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340  

 

Postřik se smí provádět za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od 

postřikovače a dalších osob a to tak, aby další osoby nebyly zasaženy. 

Při práci a po jejím skončení až do odložení pracovního oděvu a OOPP a do důkladného umytí nejezte, 

nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte. 

Přípravek nesmí při manipulaci a použití ani v malém množství zasáhnout jakékoli okolní porosty! 

Zbytky  postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a 

recipientů povrchových vod. 

 

 

Opatření při požáru  

Hasící média: hasební prášek, hasební pěna nebo pískem či zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to 

pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že 

kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout 

do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.  

Použít ochranu dýchání, možnost uvolnění tox. zplodin: CO, NOx, Cl2.  
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Mimořádná opatření v případě nehody  

Uniklý přípravek pokrýt dostatečným množstvím absorbentu (např. piliny, rašelina, chemické 

absorbenty atd.).  

Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit před likvidací na 

vhodném schváleném místě. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pomůcky a 

kontaminované oděvy a předměty.  

Vždy používat ochranné rukavice, brýle a ochrannou masku. Nevdechovat uvolňující se plyny. 

 

 

 

První pomoc: 

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení jestliže je pacient v bezvědomí nebo má křeče.  

 

V případě náhodného požití: Podat postiženému 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí. 

Nevyvolávat zvracení. Zavolejte lékaře. Rozhodnutí zda vyvolat či nevyvolat zvracení záleží na 

ošetřujícím lékaři.  

 

Při zasažení oka: Vyplachovat proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut a opět vyhledat lékaře. 

 

Při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou a mýdlem a 

opláchnout tekoucí vodou. 
 

Při nadýchání: Přerušit práci, odejít na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem. 
 

V případě zasažení očí, požití a ve všech případech otravy nebo podezření na otravu neprodleně 

dopravit postiženého k lékaři! Informovat o přípravku s kterým postižený pracoval a o poskytnuté první 

pomoci. 

 

Poznámka pro ošetřujícího lékaře: 

Vlastní léčba záleží na rozhodnutí lékaře a řídí se stavem pacienta.  
 

V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem:  

Toxikologické informační středisko-Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1,  128 08  Praha 2,  telefon: 

224 919 293,  fax:  224 914 570. 

 

Skladování: 

Rozvířený prach může tvořit explozivní směsi se vzduchem, proto je třeba zabezpečit dostatečnou 

ventilaci. 

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře 

větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, 

kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až 

+ 30 °C. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem. Skladujte mimo dosah dětí. 

 

Likvidace obalů a  zbytků: 

Prázdné obaly přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k 

recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 

1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do 

hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, 

zařízení a pomůcky se asanují 3 % roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí vodou 

 



6 

 6 

Důležité upozornění: 

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. 

 

 


