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Fungicīds miltrasas, rūsu un lapu
plankumainību apkarošanai graudaugos

Darbīgā viela: fenpropimorfs 750 g/l
Reģistrācijas Nr. 0044

Reģistrācijas klase 2.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un
izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: fenpropimorfs un
cikloheksanons
R38
R20
R63
R50/53

Kairina ādu
Kaitīgs ieelpojot
Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt
ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

S2
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S20/21
S35

Sargāt no bērniem
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā
veidā
Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un
aizsargcimdus
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides
piesārņošanas
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Emulsijas koncentrāts
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S57

Bīstams videi
Xn

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, tālrunis: 112

℮

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15,
DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B,
telefons 67 508 250, fakss 67 508 251
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Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens
strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties, turot atvērtas, skalot tekoša
ūdens strūklā 15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti,
dzert ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
ĀRSTIEM: Nav specifiska antidota. Simptomātiskā ārstēšana.
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473

Pret dzelteno rūsu ieņemīgas šķirnes ieteicams apstradāt ar Korbelu profilaktiski. Ja laika
apstākļi saglabājas slimības attīstībai labvelīgi, nepieciešama atkārtota apstrāde.
Nogaidīšanas laiks 35 dienas.

Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Strādājot ar preparātu,
jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, A tipa respirators,
ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Darba šķidruma sagatavošana
Piepildiet 1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo
daudzumu Korbela un piepildiet atlikušo ūdeni. Tvertnes maisījumi ir jāmaisa nepārtraukti un
jāizmiglo nekavējoties.

Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot
ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma
pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, no sala un tiešas saules staru iedarbības pasargātā, aizslēdzamā noliktavā,
temperatūrā no 0° līdz +40 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 5 gadi no izgatavošanas
datuma.
Preparāta apraksts
Korbels ir organisks sistēmas iedarbības fungicīds sēņu slimību ierobežošanai graudaugu
sējumos. Korbels nodrošina ļoti labu efektivitāti graudaugu miltrasas (Erysiphe graminis),
dzeltenās rūsas (Puccinia striiformis), brūnās rūsas (Puccinia recondita), miežu pundurrūsas
(Puccinia hordei), auzu lapu vainagrūsas (Puccinia coronata) apkarošanai un labu efektu
cīņā ar stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis). Korbelam piemīt arī
ļoti labs ārstējošs efekts pret miltrasu un rūsām, un jau attīstījusies infekcija var tikt efektīvi
kontrolēta.
Korbels ir morfolīnu grupas fungicīds un tā iedarbība uz slimībām ir atšķirīga no citu
miltrasas fungicīdu iedarbības. Tādejādi izmantojot Korbelu graudaugu slimību apkarošanas
programmā, rezistences rašanās risks ir daudz zemāks.
Korbelam ir laba lietus noturība un laba efektivitāte arī vēsos laika apstākļos. ledarbība augos
saglabājas 3 – 4 nedēļas, atkarībā no mitruma, temperatūras un augu attīstības. Tas aizsargā
arī augu jaunos dzinumus, kas attīstās pēc Korbela izsmidzināšanas.
Lietošanas norādījumi
Korbela devas:
0,5 – 1,0 I/ha pret graudzāļu miltrasu graudaugos,lietot slimībai parādoties.
1,0 I/ha pret dzelteno rūsu un brūno rūsu ziemas un vasaras kviešos, slimībai parādoties.
1,0 I/ha pret dzelteno rūsu un miežu pundurrūsu ziemas un vasaras miežos, slimībai
parādoties.
1,0 I/ha pret brūno rūsu rudzos, lietot slimībai parādoties.
1,0 I/ha pret auzu vainagrūsu auzās, slimībai parādoties.
1,0 I/ha pret gredzenplankumainību ziemas un vasaras miežos un rudzos -profilaktiska
apstrāde.

Ūdens patēriņš pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem. leteicams
200 – 400 I/ha.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Korbels ir jaucams tvertnes maisījumos ar vairumu herbicīdu, fungicīdu un insekticīdu.
Apstrādājot kviešus vai rudzus, nejaukt Korbelu ar karbamidu vai amonjaku saturošiem
slāpekļa minerālmēsliem. Apstrādājot miežus, Korbelu var jaukt ar karbamīdu vai amonjaku
saturošiem slāpekļa minerālmēsliem, slāpekļa koncentrācijai nepārsniedzot 15 kg/ha.
Nemiglot karstā un saulainā laikā.

Smidzinātāja tīrīšana
Pēc Korbela lietošanas viss smidzinātājs ir rūpīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto
sodu 2 – 4 kg/100 I ūdens.
Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas
tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides
piesārņošanas.
Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai
vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.
Iegaumējiet!
Pastāv rezistences izveidošanās iespēja slimības ierosinātājiem. Rezistences veidošanos
var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav
iespējams paredzēt. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF
ieteiktās preparāta devas.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu
savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē
daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai
vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka,
lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu
parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas
izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām,
kā arī par zaudējumiem, kas var rasties   ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un
ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
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