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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Περιέχει βενζυλική αλκοόλη.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν.

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Ξεπλύνετε το στόμα.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.

Forum® 15 DC

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

dimethomorph (ντιμεθομόρφ)

Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (DC)

Εγγυημένη σύνθεση:
dimethomorph 15% β/o
(χημική ομάδα αμίδια του κινναμικού οξέος)
Βοηθητικές ουσίες 85.82% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ωομυκήτων στις 
καλλιέργειες αμπελιού, πορτοκαλιάς και φράουλας.

KATOXOΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-6860130,
www.basf-agro.gr
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Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60574/22-11-2016

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: «Φορέστε γάντια και ρούχα προστασίας κατά τη διάρκεια όλων των 
χειρισμών ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.» 
Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικά: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το στόμα και το δέρμα. Αφαιρέστε τα 
μολυσμένα ενδύματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ζητήστε ιατρική βοήθεια 
και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε άφθονο νερό. 
Ξεπλύνετε το στόμα.
Σε  περίπτωση  εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον 
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως για το αμπέλι και την πορτοκαλιά. 
Εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης για την καλλιέργεια της φράουλας.

ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ: Το dimethomorph (DMM) είναι ένα μυκητοκτόνο με ιδιότητες 
προστατευτικές, θεραπευτικές και αντισπορογόνες κατά των μυκήτων που ανήκουν 
στην τάξη των Ωομυκήτων. Ο στόχος του είναι ένα ένζυμο, η συνθάση κυτταρίνης, η 
οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος 
των Ωομυκήτων). Δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του παθογόνου οργανισμού-
στόχου και, παρότι είναι θεραπευτικό, συστήνεται να χρησιμοποιείται προληπτικά. Το 
dimethomorph είναι μια ένωση που παρουσιάζει μια ακροπέταλη διασυστηματικότητα 
καθώς και μια διαφυλλική κινητικότητα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ: Για Περονόσπορο  (Plasmopara viticola) κάνετε μια προληπτική εφαρμογή 
καλύψεως του αμπελιού. Δόση: 150 – 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (150 – 200 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). Μέγιστος  αριθμός  εφαρμογών  ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 1. ‘Oγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ανά στρέμμα.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:  Για Φυτόφθορα  (Phytophthora citrophthora)  κάνετε προληπτικές 

εφαρμογές καλύψεως των δέντρων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες. Δόση: 
250 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα (83.33 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. ‘Oγκος ψεκαστικού 
υγρού: 300 λίτρα ανά στρέμμα.
ΦΡΑΟΥΛΑ  (Υπαίθρου  &  Θερμοκηπίου):  Για Φυτόφθορα  (Phytophthora spp.) κάνετε 
προληπτικές εφαρμογές μέσω του συστήματος άρδευσης με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
14 ημέρες. Δόση: 100 – 500 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. ‘Oγκος ψεκαστικού υγρού: 500 λίτρα ανά στρέμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή του σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης με σκευάσματα που εμπεριέχουν δραστικές ουσίες με 
διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του dimethomorph.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο με νερό μέχρι τα ¾  και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε  το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  ΕΧΕΙ  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει 
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. Επιτρέπεται η επανείσοδος 
στην ψεκασμένη περιοχή (για εργασίες που απαιτούν την παραμονή στην καλλιέργεια για 
διάστημα μεγαλύτερο των 2 ωρών) μετά από 8 ημέρες στο αμπέλι και 10 ημέρες στην 
πορτοκαλιά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Αμπέλι: 28 ημέρες
Πορτοκαλιά: 14 ημέρες
Φράουλα: 1 ημέρα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: -

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :
Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη 

ρύπανση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αψέκαστη 
ζώνη ασφαλείας με φυτική βλάστηση από τα επιφανειακά ύδατα, 10 μέτρων 
για την καλλιέργεια της πορτοκαλιάς και της φράουλας και 20 μέτρων για την 

καλλιέργεια του αμπελιού.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Περιέχει βενζυλική αλκοόλη.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν.

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Ξεπλύνετε το στόμα.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.

Forum® 15 DC

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

dimethomorph (ντιμεθομόρφ)

Εναιωρηματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (DC)

Εγγυημένη σύνθεση:
dimethomorph 15% β/o
(χημική ομάδα αμίδια του κινναμικού οξέος)
Βοηθητικές ουσίες 85.82% β/β

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ωομυκήτων στις 
καλλιέργειες αμπελιού, πορτοκαλιάς και φράουλας.

KATOXOΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-6860130,
www.basf-agro.gr
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