
у облику квашљивог прашка (WP) беличасто беж боје

Kerb
50 WP

ХЕРБИЦИД

Произвођач: Dow AgroSciences GmbH, Аустрија

Рок трајања: 2 године, ако се правилно складишти.

Број шарже:   F470I1A13C

Датум производње:  14.01.2018.
Увозник и дистрибутер:

Број дозволе: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водоприв-
реде бр. 321-02-00020-723/2005-11 од 27.01.2006, измена решења бр. 
321-01-1163/2011-11 од 21.03.2012. и 321-01-56/2012-11 од 27.12.2013. и 
решење број 321-01-1511/2016-11 од 4.12.2017. издато од стране Министар-
ства Пољопривреде и Заштите животне средине.

Обавештења о опасности
H351 – Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H411 – Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Обавештења о мерама предострожности
P202 – Пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и 
 безбедности.
P281 – Користити потребну личну заштитну опрему.
P391 – Сакупити просути садржај.
P501 – Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним 
 и националним прописима.

1 kg

ПАЖЊА!



ПРЕ УПОТРЕБЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ
САСТАВ ПРЕПАРАТА:
Активна материја: propizamid.................................................................500 ± 25 g/kg

CAS бр: 23950-58-5
ПРИМЕНА: Kerb™ 50-WP се користи као селективни системични хербицид:

1. У салати, за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широко-
лисних корова, у количини 3 kg/ha (30 g на m²);
a) На површинама за производњу салате, третирањем добро припремљеног 
земљишта пре пресађивања, уз обавезну инкорпорацију на дубини од 2-4 cm или
б) После укорењивања (примања) салате.
2. У усеву шећерне репе, за сузбијање вилине косице (Cuscuta spp.) у количини 
3-4 kg/ha (30-40 g на 100m²), третирањем када репа развије 9-7 листова, односно 
када се вилина косица прихвати за репу;
3. У заснованој луцерки, за сузбијање вилине косице (Cuscuta spp.) у количини 
3-4 kg/ha (30-40 g на 100m²), третирањем после првог кошења. Примењује се 
прскањем уз утрошак воде: 300-600 l/ha (3-6 l на 100m²). Припрема средства: 
потребну количину препарата растворити у мало воде да се добије каша која се 
преноси у резервоар прскалице, претходно до половине напуњен водом, затим 
допунити резервоар потребном количином воде уз стално мешање.
Kerb™ 50-WP се може највише једном употребити на истој површини у току године. 
При руковању препаратом користити гумене рукавице, а забрањено је јести, пити 
и пушити. По завршетку рада опрати руке водом и сапуном. Пазити да средство 
не доспе у водотокове.
КАРЕНЦА: 42 дана за салату и луцерку; за шећерну репу обезбеђена временом 
примене.
СКЛАДИШТЕЊЕ: Препарат складиштити у затвореној, оргиналној амбалажи, под 
кључем, на сувом, тамном и проветреном месту, одвојено од хране, пића и сточне 
хране и предмета опште употребе. Чувати ван домашаја деце и неупућених особа. 
НАПОМЕНА КОРИСНИКУ:
Kerb 50WP се мора користити само према препорукама из овог упутства за 
употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване непра-
вилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају непре-
поручене примене. 
НАПОМЕНЕ:
• није довољно ефикасан за сузбијање корова у салати, ако се примењује на јако 

хумусним земљиштима (> 5% хумуса);
• забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за 

изворишта вода и водоснабдевање становништва;
• спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом;
• уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских 

вода;
• спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева;
Са неутрошеним количинама препарата поступити у скаду 
са Законом о управљању отпадом (Сл. гл. РС 36/09)
ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ 
У случају потребе обратити се:
Национални центар за контролу тровања
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Београд, Црнотравска 17
Тел: 011/36-08-440 ПАЖЊА!


