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Forum R

Általános adatok

Hatóanyag
60 g/kg dimetomorf,
740 g/kg rézoxiklorid

Hatóanyagcsoport Fahéjsav-származék, réz

Forgalmazási kategória III.

Engedély száma 45375/1999

Formuláció Nedvesíthető por alakú permetezőszer (WP)

Kiszerelés 1 kg, 10 kg

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

 Peronoszpórafélék
 Baktériumok
 Belső élősködő gombák

Irtható kórokozók:
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Forum R

Folytatás a következő oldalon 

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz 
szükséges mennyiség

szerből vízből

Szőlő
Peronosz póra, 
szőlőorbánc

Előrejelzésre alapozva, 
az első levelek megje-
lenésétől zsendülésig 
(BBCH 11–81)

3,0–3,5 kg/ha 600-800 l/ha

Para dicsom
(szabad földi)

Paradicsom vész, 
bak tériu mos 
betegségek

Előrejelzésre alapozva, 
meg  előző jelleggel, 
vagy legkésőbb az 
első tünetek meg-
jelenésekor 3,0–3,5 kg/ha 400-600 l/ha

Alternária
Virágzást (BBCH 69) 
követően, a fertőzés 
alakulása szerint

Bur gonya

Burgonyavész, 
alternária, 
baktériumos 
betegségek

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel

3,0–3,5 kg/ha 400-600 l/ha

Hagyma
félék

Peronoszpóra, 
baktériumos 
betegségek

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel, 
a hagyma 4-6 leveles 
(BBCH 14–16) állapo-
tát követően

3,0–3,5 kg/ha 300-600 l/ha

Uborka
(szabad földi,
konzerv)

Peronoszpóra, 
baktériumos 
betegségek

A fertőzési időszak 
kezdetén

3,0–3,5 kg/ha 300-600 l/ha
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Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés kö-
zötti mini  mális 
időtartam

Az utolsó kezelés idő-
pontja (fenológiához 
viszonyítva)

É. v. i.

Szőlő 5 10 nap
Zsendülés 
(BBCH 81)

35 nap

Paradicsom
(szabadföldi)

3 8 nap
Az első tünetek 
megjele né se

7 nap

Burgonya 3 10 nap — 21 nap

Hagymafélék 4 8 nap — 21 nap

Uborka
(szabadföldi)

5 5 nap
Az első tünetek 
megjele né se

5 nap

Uborka
(konzerv)

3 nap

Forum R
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Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum
Peronoszpórafélék, belső élősködő gombák és bak-
tériumok ellen hatékony.

Hatáskifejtés
Szisztemikus. Több ponton gátolja a peronoszpóra-
gombák fejlődését.

Permetléporlasztás Finomporlasztásos cseppméret.

Ideális hőmérséklet Nem befolyásoló tényező.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő körülmények
Előrejelzés alkalmazása.

Hagymában a permetlé jó megtapadásához nedvesítő-
szer hozzáadása szükséges.

Kombinálhatóság Nincs korlátozás.

Megjegyzés

A permetezést követően 1-2 óra alatt felszívódik, az ezt 
követően lehulló eső a hatékonyságot nem csökkenti.

A készítmény kb. 10 napos védettséget biztosít. Az újabb 
kezelés időpontját ennek figyelembe vételével és a fertő-
zési nyomástól függően kell megválasztani.
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