
 Προστασία διαρκείας από τη φυτόφθορα

 Εργαλείο πρόληψης της ανθεκτικότητας

 Με προληπτική, θεραπευτική και  
 αντισποριογόνο δράση

Διασυστηματική προστασία από τη φυτόφθορα 
Forum® 15 DC



Forum® 15 DC
Φυτόφθορα ή καστανή σήψη των εσπεριδοειδών 
Phytophthora citrophora, ωομύκητες.

Συμπτώματα

Στα προσβεβλημένα μέρη ο 
φλοιός σχίζεται κι εκκρίνεται 
κόμμι, ενώ εσωτερικά εμφανίζεται 
καστανός μεταχρωματισμός του 
φλοιού και του καμβίου.

Το υπέργειο μέρος εμφανίζει 
χλωρωτική / καχεκτική βλάστηση 
έως και έντονη φυλλόπτωση.

1.

2.

Οι καρποί σχηματίζουν ασαφείς 
καστανούς μεταχρωματισμούς που 
μπορεί να καλύψουν όλο το φρούτο. 
Το μόλυσμα εξαπλώνεται στους 
υγιείς καρπούς κατά την 
αποθήκευση.

3.

Aρχικά, στο λαιμό των δένδρων παρατηρείται μια σκοτεινή βυθισμένη περιοχή 
που φαίνεται σαν βρεγμένη. Η προσβολή σταδιακά εξαπλώνεται προς το 
υπέργειο και το υπόγειο μέρος.



 Ελέγξτε το ύψος του δένδρου
 Το εμβόλιο / μόσχευμα να βρίσκεται
 επάνω από το έδαφος 
 Μην τραυματίσετε τον κορμό ή τις ρίζες
 Τοποθετήστε τη γραμμή άρδευσης
 έτσι ώστε να μη βρέχει τον κορμό

 Αποφύγετε τραυματισμούς του κορμού
 Αποφύγετε τις συγκεντρώσεις ύδατος κοντά 
 στη ρίζα
 Ελέγχετε τα υπερβολικά αζωτούχα λιπάσματα
 Κλάδεμα
 Αερίστε το έδαφος (κάντε ρωγμές στο έδαφος  
 αν είναι συμπαγές)
 Αποφύγετε να μεταφέρετε οργανική ύλη
 κοντά στον κορμό
 Τοποθετήστε τις γραμμές άρδευσης
 σε μακρινή απόσταση από τον κορμό
 Κάντε τις εφαρμογές φυλλώματος
 την άνοιξη / φθινόπωρο (φύλλωμα / κορμό)
 Έλεγχος της καστανής σήψης το φθινόπωρο  
 (πηγή μολύσματος) 

Αντιμετώπιση

Yγιές πολλαπλασιαστικό υλικό / ανθεκτικά υποκείμενα.

Μετά τη φύτευσηΠριν τη φύτευση

Τη στιγμή της φύτευσης

 Ετοιμάστε ένα καλό σύστημα αποστράγγισης
 Επιλέξτε μια φυτεία που θεωρείται ανθεκτική 
 Φτιάξτε μικρά αναχώματα

Ψεκασμός φυλλώματος με Forum® DC 
κατά την επικίνδυνη περίοδο 
μεταφοράς των μολυσμάτων 
(Οκτώβριο - Φεβρουάριο).

Έρριζο υποκείμενο Εμβολιασμός

Ανθεκτικό

Μέτρια ανθεκτικό

Ανεκτικό

Ευαίσθητο

Citrumelo 4475
Νερατζιά νανα
Citrus macrophylla
Citrange carrizo
Citrange troyer
Forner Alcaide Nº 5
Forner Alcaide Nº 418
Mandarino cleopatra
Citrus Wolkameriana

Οποιοδήποτε έρριζο υποκείμενο, 
σε ευνοϊκές συνθήκες, θα καταλήξει 
να συμπεριφερθεί σαν ευαίσθητο

Μανταρινιά
Κλημεντίνες υβρίδια

Λεμονιά
Μοσχολέμονο

Πορτοκαλιά dulce
Γκρέιπφρουτ



Τρόπος Δράσης

Forum® 15 DC

Το Forum® 15 DC είναι ένα μυκητοκτόνο για 
την καταπολέμηση της φυτόφθορας στην 
καλλιέργεια της πορτοκαλιάς και της 
φράουλας, καθώς και του περονοσπόρου 
στην καλλιέργεια του αμπελιού.

Η δραστική του ουσία είναι το dimethomorph, 
ένα πλήρως διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. 
Ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων 
του κινναμικού οξέος και εμφανίζει 
αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και 
αντισποριογόνο δράση. Ο τρόπος δράσης 
του dimethomorph σχετίζεται με την 
αναστολή της βιοσύνθεσης των συστατικών 
εναπόθεσης του κυτταρικού τοιχώματος.

Tο προϊόν δρα σε όλες σχεδόν τις φάσεις 
του κύκλου ζωής του παθογόνου, που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη του μυκηλίου και 
του  αναπαραγωγικού κύκλου, 
παρεμβαίνοντας στο σχηματισμό και την 
απελευθέρωση των σπορίων.

Θεραπευτική δράση
Δράση στο μυκήλιο

2

Δράση κατά της 
σποριογέννεσης

3
Προληπτική δράση
Αναστέλλει τη 
βλάστηση των σπορίων

1



Αποτελέσματα πειράματος φακέλου κατά της φυτόφθορας
των καρπών (Ισπανία).
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Μέτρηση του ποσοστού προσβολής των καρπών, 30 ημέρες μετά την εφαρμογή

Η συνιστώμενη περίοδος χρήσης του Forum® είναι καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για τη 
φυτόφθορα του κορμού και ειδικά από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο για τη φυτόφθορα των καρπών.

Τεχνική τοποθέτηση - εσπεριδοειδή

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συστήνεται η εναλλαγή του, σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης, με σκευάσματα που εμπεριέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης από του dimethomorph (φαινυλαμίνες).
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7.

Τελευταία 
επέμβαση 
πριν από τη 
συγκομιδή

Η έγκριση

Περονόσπορος 
(Plasmopara 
viticola)

Φυτόφθορα
(Phytophthora 
citrophthora)

Φυτόφθορα
(Phytophthora 
spp.)

Κάνετε 
προληπτικές 
εφαρμογές 
καλύψεως 
του 
αμπελιού.

Κάνετε 
προληπτικές 
εφαρμογές 
καλύψεως 
των δέντρων.

Κάνετε 
προληπτικές 
εφαρμογές 
μέσω του 
συστήματος 
άρδευσης.

1

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 
14 ημέρες

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 
14 ημέρες.

28 ημέρες

14 ημέρες

1 ημέρα

Δόσεις σκευάσματος Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής 

Πεδίο 
Εφαρμογής

Αμπέλι

Πορτοκαλιά

Φράουλα 
(Υπαίθρου & 
Θερμοκηπίου)

Στόχος

150-200

250

100-500

150-200

83.33

-

100

300

500

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού

κ.εκ./ 
στρέμμα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

® Σήμα κατατεθέν της BASF.

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200
http://www.basf-agro.gr


