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Beste,  
 
In de sierteelt vormen AZ en KERB reeds jarenlang een ideale combinatie om onkruidvrij het seizoen te starten. 
Door hun grote selectiviteit kunnen ze heel soepel worden ingezet binnen de sierteelt en boomkwekerij. Hun 
lange nawerking bezorgt de kweker de nodige garantie om de onkruiddruk consequent aan te pakken.  
 

Ideale periode om AZ en KERB in te zetten  
 
De bodem is nu nog redelijk onkruidvrij zodat het gebruik van contactherbiciden tot een minimum kan worden 
beperkt. Het ideale moment dus om AZ en KERB in te zetten om de kiemende onkruiden meteen te bestrijden. 
Doordat de planten nu in winterrust zijn, kunnen AZ en KERB in alle veiligheid worden ingezet en kan het nieuwe 
groeiseizoen met een propere bodem worden gestart. Plaats de behandeling op een vochtige bodem of net voor 
een regenbui.  
 

AZ en KERB spoelen niet door  
 
AZ en KERB zijn niet gevoelig aan uitspoeling waardoor ze bijzonder selectief zijn voor niet doel-planten. Zo zijn 
AZ en KERB veilig voor meer dan 97% van de houtachtige siergewassen wanneer toegepast tijdens de 
rustperiode. Raadpleeg bijgevoegde selectiviteitslijst voor meer informatie.  
 

AZ en KERB houden de percelen maandenlang onkruidvrij  
 
Beide producten bestrijden de kiemende onkruiden gedurende 3-6 maanden. Indien er geen correctie gebeurt in 
de zomer met o.a. granulaten, is het aan te raden steeds de hoogste dosis te gebruiken. 
 

AZ en KERB, de perfecte tandem tegen diverse onkruiden  
 
AZ bestrijdt bijna alle breedbladige onkruiden, incl. enkele moeilijke onkruiden zoals ereprijs, kruiskruid, 
knopkruid, kamille, melganzevoet, springkruid en wilgenzaailing. 
 

 



AGRICAMP BVBA – ZANDDIJK 53 – 2480 DESSEL – 014 / 37 72 62 – www.agricamp.be 

Joris Van Campfort 0478 / 31 20 69  joris@agricamp.be 
Tom Van Mirlo  0478 / 31 10 77  tom@agricamp.be 
Tuur Vandeweyer 0496 / 61 69 55  tuur@agricamp.be 
Steff Sools  0475 / 67 41 51  steff@agricamp.be 
Kristof Schildermans 0471 / 43 52 53  kristof@agricamp.be 

KERB bestrijdt vooral grassen maar eveneens een aantal belangrijke breedbladige onkruiden zoals muur, 
brandnetel, varkensgras, zwarte nachtschade, .... 
 

 
 

De sterkte van KERB op grassen  
 
KERB heeft een zeer goede werking op grassen zoals straatgras, hanepoot, (resistente) duist, windhalm,....  
Niet enkel kiemende grassen maar ook jonge grassen (tot uitstoeling) kunnen met KERB worden bestreden. 
 

 

 
 
Aarzel niet om contact op te nemen indien u nog vragen heeft.  
 
 

 
AZ = isoxaben SC 500 g/L - erk. nr. 7573P/B - Dow AgroSciences  

Kerb SC 400 = 400 g/l propyzamide - erk. nr. 9606P/B – Dow AgroSciences 


