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150 g/kg dimetomorf+ 350 g/kg ditianon
Granule dispersabile în apă

042PC/27.02.2014
1 Kg

Forum® Gold conţine două substanţe active, 
ditianon din clasa chinonelor și dimetomorf din 
clasa morfolinelor. 

Substanța activă dimetomorf are acțiune sistemic 
translaminară, pătrunde adânc în părțile plantei, 
perturbă formarea peretelui celular în mai multe 
etape de dezvoltare a ciupercilor din ordinul 
Peronosporales, are efect preventiv, curativ 
(aplicat în primele 36 de ore de la producerea 
infecţiei) și antisporulant, întrerupe ciclul de 

reproducere a ciupercilor și suprimă răspândirea 
sporilor în plantă. 

Substanța activă ditianon previne și inhibă 
germinarea sporilor, fiind o componentă importantă 
în strategia anti-rezistenţă. 

Ditianonul formează un depozit pe suprafața 
plantelor, asigurând o protecţie sigură, de lungă 
durată.

În plus, Forum® Gold a demonstrat o rezistenţă 
sporită la spălare.

Forum® Gold se aplică în intervalul cuprins între 
apariţia frunzei a 5–a și începutul intrării în pârgă 
(BBCH 15-73). Se pot efectua maxim 3 tratamente 

pe sezon, la un interval de 10 – 12 zile. Volumul de 
soluţie recomandat este de 1000 l/ha.

Forum® Gold

preventiv, curativ și antisporulant.

Vița de vie

Agentul de dăunareCultura Doză

1,56 kg/ha

Denumirea științifică

Plasmopara viticola

Denumirea populară

Mana viței de vie

Date tehnice

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Recomandări

Avantaje

Cultura

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: 35 zile
Volumul de apă: 1000 l/ha 

Tehnica de aplicare

Datorită conținutului ridicat de dimetomorf și prezenței ditianonului în formula sa, Forum® Gold are o fereastră 
largă de aplicare, asigurând protecția completă a viței de vie.

Mana viței de vie poate fi prevenită și combătută mai eficient


