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Pirmā palīdzība:
•	 Novilkt	piesārņoto	apģērbu
•	 Ja	augu	aizsardzības	līdzeklis	nonācis	uz	ādas,	to	nekavējoties	mazgāt	tekoša	ūdens	strūklā	
ar	ziepēm.	Ja	rodas	kairinājums,	meklēt	medicīnisko	palīdzību.

•	 Ja	augu	aizsardzības	 līdzeklis	nonācis	acīs,	 tās,	 turot	atvērtas,	nekavējoties	skalot	 tekoša	
ūdens	strūklā	15	minūtes.	Konsultēties	ar	acu	ārstu.

•	 Ja	augu	aizsardzības	līdzeklis	nonācis	gremošanas	sistēmā,	nekavējoties	 izskalot	muti	un	
dzert	ūdeni	200	–	300	ml.,	meklēt	medicīnisko	palīdzību.	

•	 Ja	augu	aizsardzības	līdzeklis	nonācis	elpošanas	sistēmā,	nogādāt	cietušo	svaigā	gaisā.
Jebkurā	 nelaimes	 gadījumā	 vēlama	 ārsta	 konsultācija.	 Uzrādiet	 ārstam	 attiecīgā	 augu	
aizsardzības	līdzekļa	marķējumu.
Informācija	ārstam:	Simptomātiskā	ārstēšana.	Specifisks	antidots	nav	zināms.	
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība
Sargāt	 no	 bērniem.	 Neuzglabāt	 kopā	 ar	 pārtiku,	 vai	 dzīvnieku	 barību.	 Nedzert,	 neēst	 un	
nesmēķēt,	darbojoties	ar	vielu.	Strādājot	ar	preparātu,	jālieto	individuālie	aizsardzības	līdzekļi:	
aizsargtērps,	 cieši	 pieguļošas	 aizsargbrilles,	 ķīmiski	 necaurlaidīgi	 cimdi	 un	 slēgti	 apavi,	
nepietiekošas	ventilācijas	apstākļos	lietot		A-P2	tipa	respiratoru	ar	daļiņu	filtru	EN	14387.	Pēc	
darba	nekavējoties	novilkt	darba	apģērbu	un	nomazgāt	rokas	un	seju	ar	ūdeni	un	ziepēm.
Izvairieties	no	preparāta	nokļūšanas	uz	ādas,	apģērba	vai	acīs.

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.
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Fungicīds
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Darbīgās	vielas:	fenpropimorfs	750	g/l
Emulsijas	koncentrāts.	 Reģistrācijas	Nr.	0044	 Reģistrācijas	klase:	2.

Preparāta apraksts
Korbels	e.k.	ir	morfolīnu	grupas	fungicīds,	kas	tiek	uzņemts	augā	un	pārvietojas	pa	vadaudu	
sistēmu.	Korbels	e.k.	ir	laba	efektivitāte	arī	vēsos	laika	apstākļos.	Iedarbība	augos	saglabājas	
vairākas	nedēļas,	atkarībā	no	mitruma,	temperatūras	un	augu	attīstības	ātruma.	Korbels	e.k.	ir	
īpaši	efektīvs	pret	graudzāļu	miltrasu	graudaugos,	tādēļ	to	ieteicams	izmantot	maisījumos	ar	
fungicīdiem,	kuriem	nav	šīs	īpašības.	



Lietošanas ieteikumi
Ziemas	un	vasaras	kviešu,	ziemas	un	vasaras	miežu,	rudzu	sējumos	Korbels	e.k.	 ir	efektīvs	
pret	graudzāļu	miltrasu	(	Erysiphe graminis).	
Deva:	0.5	–	1.0	l/ha.	Apstrādi	veic	parādoties	slimības	pazīmēm.	
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:	2	reizes
Nogaidīšanas laiks:	35	dienas

Korbels	 e.k.	 ir	 efektīvs	 pret:	 graudzāļu	 dzelteno	 rūsu	 (Puccinia striiformis),	 graudzāļu	
brūno	 rūsu	 (Puccinia recondita),	 miežu	 pundurrūsu	 (Puccinia hordei),	 stiebrzāļu	
gredzenplankumainību	(Rhynchosporium secalis).	

Deva:	1.0	l/ha.	Apstrādi	veic	parādoties	slimības	pazīmēm.	
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:	1	reize
Nogaidīšanas laiks:	35	dienas

Auzu	sējumos	Korbels	e.k.	ir	efektīvs	pret	auzu	vainagrūsu	(	Puccinia coronata).
Deva:	1.0	l/ha.	Apstrādi	veic	parādoties	slimības	pazīmēm.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:	1	reize
Nogaidīšanas laiks:	35	dienas

Bezlietus periods:	1	–	2	stundas.	

Darba šķidruma patēriņš:	200	–	400	l/ha.	

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms	smidzinātāja	pildīšanas,	pārbaudiet	vai	iekārta	ir	tīra.	Piepildiet	¾	smidzinātāja	tvertnes	ar	
ūdeni	un	ieslēdziet	maisītāju.	Turpiniet	maisīt	šķidrumu	transporta	un	darba	laikā.	Ja	paredzēts	
lietot	tvertnes	maisījumu	ar	citu	augu	aizsardzības	līdzekli,	katrs	preparāts	tvertnē	jāpievieno	
atsevišķi,	ņemot	vērā	norādījumus	tā	lietošanas	instrukcijā.

Tvertnes maisījumi: Korbels	 e.k.	 ir	 lietojams	 maisījumos	 ar	 augšanas	 regulatoriem	
Cycocel	 	750	un	Terpal,	herbicīdiem,	 fungicīdiem	Juventus	90,	Flexity,	Duett	Ultra,	Opera	N	
u.c.,	insekticīdu	Fastac	50	u.c.,	kā	arī	lapu	mēslojumu,	ja	sakrīt	preparātu	optimālie	lietošanas	
termiņi.	

Rezistences riska ierobežošana
Korbels	 e.k.	 satur	 fenpropimorfu.	 Fenpropimorfs	 ir	 amīnu	 (morfolīnu)	 grupas	 darbīgā	 viela,	
FRAC	kods	5.	Amīniem	ir	šaurāks	iedarbības	spektrs	kaitīgo	organismu	ierobežošanā	un	tie	
tiek	bieži	lietoti	kopā	ar	DMI	grupas	darbīgajām	vielām,	jo	šo	grupu	starpā	nepastāv	krusteniskā	
rezistence.	
Lietojiet	Korbels	e.k.	atbilstoši	lietošanas	instrukcijā	noteiktam.	
Konsultāciju	iegūšanai	graudaugu	fungicīdu	rezistences	ierobežošanas	jautājumā,	vērsieties	
pie	 augu	 aizsardzības	 speciālista	 vai	 iepazīstieties	 ar	 informāciju	 FRAC*	 mājas	 lapā	 
(*www.frac.info)



Uzmanību!
Daudziem	 fungicīdiem	pastāv	 iespēja	 izveidoties	 rezistentiem	sēnīšu	celmiem.	Rezistences	
veidošanos	 var	 veicināt	 dažādi	 kultūraugu	 audzēšanas	 un	 preparātu	 pielietošanas	 faktori,	
kurus	 nav	 iespējams	 paredzēt,	 tādēļ	 mēs	 nevaram	 uzņemties	 atbildību	 par	 iespējamiem	
rezistences	izraisītajiem	zaudējumiem.	Lai	izvairītos	no	efektivitātes	samazināšanās,	ir	noteikti	
jāievēro	BASF	ieteiktās	preparāta	devas.

Iepakojuma likvidēšana	Tukšo	taru	aizliegts	izmantot	citām	vajadzībām.	Pēc	iztukšošanas	to	
nekavējoties	izskalot	ar	ūdeni	vismaz	3	reizes,	skalojamo	ūdeni	ieliet	smidzinātājā	un	izmantot	
darba	 šķidruma	 pagatavošanai.	Tukšā	 tara	 jālikvidē,	 ievērojot	 spēkā	 esošo	 normatīvo	 aktu	
prasības.	

Vides aizsardzības prasības
Ļoti	toksisks	ūdens	organismiem	ar	ilgstošām	sekām.	Lai	aizsargātu	ūdens	organismus,	ievērot	
10	m	aizsargjoslu	līdz	ūdenstilpēm	un	ūdenstecēm.	Nepiesārņot	ūdeni	ar	augu	aizsardzības	
līdzekli	 un	 tā	 iepakojumu.	Netīrīt	 smidzināšanas	 tehniku	 ūdenstilpju	 un	 ūdens	 teču	 tuvumā.	
Izsargāties	no	piesārņošanas	caur	drenāžu	no	pagalmiem	un	ceļiem.
Lietojot	 augu	 aizsardzības	 līdzekli,	 ievērot	 “Labas	 lauksaimniecības	 prakses	 nosacījumi	
Latvijā”	ietverto	likumu	prasības	un	rekomendācijas.	Preparāta	izlīšanas	gadījumā,	piesārņoto	
materiālu	savāc	un	ziņo	attiecīgajai	Reģionālajai	vides	pārvaldei.

Uzglabāšana
Uzglabāt	atsevišķi	no	pārtikas	un	dzīvnieku	barības.	Glabāt	sausā,	aizslēdzamā,	no	siltuma	
avotiem	un	tiešas	saules	staru	iedarbības	pasargātā	noliktavā,	temperatūrā	no	0	°	līdz	+40	°C.	

Derīguma termiņš	 glabājot	 neatvērtu	 oriģinālā	 iepakojumā	 –	 2	 gadi	 no	 izgatavošanas	
datuma.

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.

®	=	BASF	reģistrēta	tirdzniecības	zīme
FRAC	-	Fungicide	Resistance	Action	Committee



Toimemehhanism
Corbel	on	süsteemselt	toimiv	tõrjevahend	teravilja	seenhaiguste	tõrjeks.	Corbel	on	väga	tõhus	
vahend	 jahukaste,	kollase	 rooste,	pruunrooste,	kaera	kroon-rooste	ning	äärislaiksuse	vastu.	
Corbel‘il	 on	 väga	 hea	 ravi	 toime	 jahukaste	 ja	 roostete	 vastu,	mis	 võimaldab	 juba	 lööbinud	
haigust	efektiivselt	kontrolli	all	hoida.
Corbel	 on	 nn	 morfoliinderivaat	 ja	 erineb	 oma	 toimemehhanismilt	 teistest	 jahukaste	
preparaatidest	nn	aoderivaatidest.	Seetõttu	on	Corbeli	kasutamisel	oht	jahukaste	resistentsuse	
väljakujunemiseks	märgatamalt	väiksem.
Samuti	 on	 Corbeli	 eelis	 suur	 vihmakindlus	 ja	 tõhus	 toime	 jaheda	 ilmaga.	 Toimeaeg	 on	 
3	–		4	nädalat	olenevalt	niiskusest,	temperatuurist	ja	kasvufaasist.

Kasutamisõpetus
Tali- ja suvinisu
Jahukaste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis.
Kollane	rooste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha.	Töödelda	varakult,	niipea	kui	avastatakse	
esimesed	kollase	rooste	kolded.	Vastuvõtlikele	sortidele	tehakse	profülaktiline	tõrje.

Tali- ja suvioder
Jahukaste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis.
Kollane	 rooste:	 kasvufaasis	 31	 –	 69,	 kulunorm	 0,5	 l/ha	 kahjustuse	 algstaadiumis.	
Vastuvõtlikele
sortidele	 tehakse	profülaktiline	 tõrje.	Tugeva	kahjustuse	korral	 võib	osutuda	vajalikuks	 tõrjet	
korrata.
Odra-leherooste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis.
Äärislaiksus:	 kasvufaasis	 31	 –	 69,	 kulunorm	 0,5	 l/ha	 profülaktiliseks	 tõrjeks.	Taliodra	 puhul	
korratakse	tõrjet	vajaduse	korral.

Rukis
Jahukaste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis.
Pruunrooste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis
Äärislaiksus:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	profülaktiliseks	tõrjeks.

Kaer
Kaera-kroonrooste:	kasvufaasis	31	–	69,	kulunorm	0,5	l/ha	kahjustuse	algstaadiumis

Vee hulk: 100	–	400	l/ha
Kahekordsel pritsimisel on pritsimiste vaheline intervall 21 päeva.
Ooteaeg:	35	päeva

Segatavus teiste preparaatidega
Corbeli	 võib	 segada	 kõigi	 tavaliste	 herbitsiidide,	 fungitsiidide	 ja	 insektitsiididega.	 Nisu	 ja	
rukki	 korral	 ei	 tohi	Corbelit	 segada	ammooniumi	 ja	 uureat	 sisaldavate	 lämmastikväetistega.	
Odra	 korral	 võib	 Corbeli	 segada	 ammooniumi	 ja	 uureat	 sisaldavate	 lämmastikväetistega	
maksimaalselt	15	kg	N/ha.Ära	pritsi	kuuma	päiksepaistelise	ilmaga	!



Ettevalmistus
Enne	pritsimissegu	valmistamist	veendu,	et	pritsipaak	 ja	pihustid	oleks	puhtada.	Täida	pool	
pritsipaaki	puhta	veega	ja	pane	segisti	tööle.	Lisa	vajalik	kogus	Corbel’i	ja	lahust	samaaegselt	
segades	täida	ülejäänud	paak	veega.	Segisti	jätta	tööle	nii	transportimisel	kui	pritsimisel.

Puhastamine
Enne	pritsimissegu	valmistamist	ja	pärast	Corbel‘i	kasutamist	tuleb	prits	hoolikalt	puhastada.	
Selleks	 võib	 kasutada	 tavalist	 soodat	 2	 –	 4	 kg	 lisatuna	 100	 l	 pesuveele	 või	 spetsiaalset	
paagipesuvahendit.

Säilitamine.
Hoida	kuivas	ja	jahedas	kohas,	eraldi	loomasöödast	ja	toiduainetest.	Kinnises	originaalpakendis	
ja	õigetes	tingimustes	säilib	preparaat	vähemalt	2	aastat	alates	valmistamise	kuupäevast.

Jäätmete ja taara kahjutustamine
Kasutatud	 taarat	ei	 tohi	uuesti	kasutada.	Pärast	 tühjendamist	 loputada	 taara	vähemalt	kolm	
korda	puhta	veega	ja	lisada	loputusvesi	valmistatavasse	töölahusesse.	Loputatud	taara	koguda	
kokku	ja	anda	üle	ohtlike	jäätmete	käitlejale.	Välja	voolanud	preparaat	katta	liiva	või	saepuruga	
kuni	 preparaat	 on	 täielikult	 läbi	 imbunud.	Seejärel	 koguda	 segu	 spetsiaalse	markeeringuga	
anumasse	ja	anda	üle	ohtlike	jäätmete	käitlejale.

Kasutaja risk
Taimekaitsevahend	valmistatakse	hoolika	kontrolli	all	 ja	firma	tagab	kinnises	tehasepakendis	
oleva	 preparaadi	 kvaliteedi	 ning	 toimeainete	 õige	 sisalduse.	 Kasutamisjuhend	 ning	
soovitused	 on	 välja	 töötatud	 ametlike	 katsetuste	 põhjal,	 samuti	 praktiliste	 kogemuste	 najal.	
Firma	ei	vastuta	erinevate	 tõrjetulemuste	 ja	 tekkinud	kahjustuste	eest,	mille	on	põhjustanud	
muudatused	kasutusmeetodites,	uued	sordid,	uus	tehnika,	 taimede	resistentsuse	kasv	 jms.,	
mida	preparaadi	registreerimisel	ja	turustamisel	polnud	võimalik	ette	näha

Resistentsus
Fungitsiidide	kasutamisel	võivad	tekkida	või	juba	olemas	olla	resistentsed	seenhaiguste	tüved.	
Resistentsete	haigustekitajate	väljakujunemist	on	väga	raske	eelnevalt	kindlaks	määrata,	kuna	
see	sõltub	paljude	bioloogiliste	ja	agronoomiliste	tegurite	koosmõjust.	Seda	arvesse	võttes	ei	
vastuta	tootja	ega	edasimüüjad	kahjude	eest,	mille	on	põhjustanud	fungitsiidi	ebapiisav	toime	
resistentsetele	haigustekitajatele.	Vähendamaks	resistentsuse	riski	soovitab	BASF	alati	kinni	
pidada	etiketil	antud	soovitustest.


