
Forum® Star 11.3/60 WG
dimethomorph (ντιμεθομόρφ) + folpet (φολπέτ) 

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων,
του dimethomorph, που ανήκει στην ομάδα των 

μορφολινών, είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
με αποπλαστική και διελασματική κίνηση

και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική 
και αντισπορογόνο δράση και του folpet, που 
ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και είναι 
μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση.
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Περιεχόμενο: 750 γραμ.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 60062/12-07-2006

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr



TΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ: Περονόσπορος (Plasmopara viticola). Στα Οινοποιήσιμα 
σταφύλια κάνετε εφαρμογές από την εμφάνιση των ταξιανθιών 
μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης και στα επιτραπέζια σταφύλια και 
τις σταφίδες από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το τέλος της 
άνθησης. Οι εφαρμογές γίνονται  προληπτικά, ανά 10 – 14 ημέρες, 
εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας 
και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης 
από αυτόν του  dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι 
οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές 
όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράμματα. Μέγιστος αριθμός 
επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΔΟΣΕΙΣ: 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα, με όγκο ψεκαστικού υγρού 
50 – 100 λίτρα ανά στρέμμα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα 
και ύστερα πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην 
προκαλείτε εμετό εκτός αν σας το συστήσει ο γιατρός ή το κέντρο 
δηλητηριάσεων. Μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από 
το στόμα αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα αμέσως 
με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. 
Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή 
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Οινοποιήσιμα σταφύλια: 42 ημέρες.
Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδες: στο τέλος της άνθησης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις 
συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα παρακάτω εγκεκριμένα 
σκευάσματα: Scala 40 SC, Stroby 50 WG, Polyram WG.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό ανάδευση. 
Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την 
ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα 
υλικά συσκευασίας (σακούλες), αφού καταστραφούν προηγουμένως, 
με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό 
και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής του.



® Σήμα κατατεθέν BASF 81099464 GR 1065
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ΠΡΟΣΟΧΗ

750 γραμ.

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

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Forum® Star 11.3/60 WG
dimethomorph (ντιμεθομόρφ) + folpet (φολπέτ) 
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
dimethomorph 11.3% β/β (χημική ομάδα: μορφολίνες)
folpet 60% β/β (χημική ομάδα: φθαλιμίδια)
Βοηθητικές ουσίες 24.46% β/β

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων,
του dimethomorph, που ανήκει στην ομάδα των 

μορφολινών, είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με 
αποπλαστική και διελασματική κίνηση και εμφανίζει 

αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο 
δράση και του folpet, που ανήκει στην ομάδα των 

φθαλιμιδίων και είναι μυκητοκτόνο επαφής με 
προληπτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά 

ενδύματα.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 

χώρο.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να 

βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό.
• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 60062/12-07-2006
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