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Corbel®
Fungicid
Registrační číslo: 3530-0
Charakteristika
Systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) proti padlí travnímu a rzím na pšenici, ječmeni a žitě
Složení
fenpropimorf 750 g/l
Použití v plodinách
pšenice
ječmen
žito
Doporučené množství vody
100–400 l/ha
Ochranná lhůta
35 dní
Mísitelnost
DAM 390
ano
(do dávky 50 l
DAM 390/ ha)

Listová
hnojiva
ano

Insekticidy Fungicidy
ano

ano

Růstové
regulátory
ano

Herbicidy
ano

Corbel®

Balení:
5 l, HDPE/PA kanystr
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Corbel®
1. Způsob účinku
Corbel je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a
rozváděný po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost (po dobu několika měsíců) proti padlí travnímu (Erysiphe graminis)
na pšenici, žitu a ječmeni, proti rzi plevové (Puccinia striiformis) a rzi pšeničné
(Puccinia triticina) na pšenici a žitu, rzi ječné (P. hordei) na ječmeni.

2. Spektrum účinnosti
Padlí travní

Erysiphe graminis

Rez plevová
Rez pšeničná
Rez ječná

Puccinia striiformis
Puccinia triticina
Puccinia hordei

3. Následné plodiny
Při dodržení návodu k použití nejsou známa žádná omezení.

4. Registrovaná aplikace
Plodina

Škodlivý
organismus

Dávka
na ha

Ochranná Poznámka
lhůta (dny)

Pšenice, ječmen,
žito

padlí travní, rzi

1l

35

5. doporučení k aplikaci
Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 2x
Interval mezi aplikacemi: 21 dní
Aplikační dávka vody: 100 - 400 l/ha
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

6. Omezení
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina

Bez
Tryska
Tryska
Tryska
redukce
50%
75%
90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
Pšenice, ječmen, žito
35
18
9
4
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku výhradně ze skupiny aminů (např.: fenpropimorf, fenpropidin,
spiroxamin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu aminu jinak než preventivně nebo co nejdříve během
životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu
účinných látek
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