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Proteção de ouro contra o míldio 

10 gestos responsáveis

15% (p/p) de dimetomorfe e 
35% (p/p) de ditianão

Grânulos dispersíveis em água (WG)

35 dias em videira (uvas para vinificação)

0866

Composição

Formulação

Classificação

Intervalo de Segurança

AV

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

A evolução ativa do líder
 Robusto | Fiável
 Eficaz | Persistente

Fórmula única e inovadora: ditianão + dimetomorfe



Proteção de ouro contra o míldio 

Fórmula única e inovadora
ditianão + dimetomorfe
Forum®

 Gold é um fungicida sistémico 
(sistemia localizada) com ação preventiva, 
curativa e anti-esporulante.

Proteção de ouro
Robusto | Fiável | Ação Combinada

A interação entre as substâncias ativas torna 
o Forum®

 Gold altamente eficaz em todas as
fases de desenvolvimento do míldio.

Benefícios do Forum®
 Gold

 Proteção superior das folhas e cachos,
mesmo em condições adversas

 Excelente ferramenta para
estratégias anti-resistência

 Seletivo para a cultura
e organismos auxiliares

 Fácil utilização devido à sua
formulação em grânulos

Forum®
 Gold é uma combinação excecional

de duas substâncias ativas que se comple-
mentam entre si. O resultado é uma proteção 
superior no controlo do míldio da videira.

Esporulação

Crescimento do micélio
e desenvolvimento

dos sintomas

Mobilidade 
dos zoósporos

Formação
e libertação

dos zoósporos

Ditianão

Ditianão

DMM

DMM
DMM

DMM

Proteção de ouro
Eficácia | Persistência

Aplicando Forum®
 Gold à dose recomendada

(1,5 kg/ha) doseiam-se 225 g de dimetomorfe + 
525 g de ditianão. 

Graças à combinação única deste elevado teor 
em dimetomorfe com a forte atividade preventiva 
do ditianão, Forum®

 Gold assegura uma proteção 
superior tanto em folhas como em cachos.

Dose, época e condições de aplicação
 Míldio da videira: 150 g/hl (correspondendo a

1,5 kg/ha em pleno desenvolvimento vegetativo).
 Para tirar o máximo partido de Forum®

 Gold deve
dar-se preferência às aplicações preventivas.

 Persistência biológica: 10-14 dias

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não 

aplicar este produto ou qualquer outro que contenha 

CAA, em mais de 3 tratamentos por ano. 

Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com 

fungicidas pertencentes a outros grupos químicos. 

Modo de ação

Grupo

Mobilidade na planta

Ditianão

Ação multi-local (multi-site) com 

elevada atividade preventiva.

Quinonas. Grupo multi-site na 

classificação FRAC.

Fungicida de superfície de grande 

afinidade com as ceras cuticulares. 

Vantagem: redução substancial do 

arrastamento pela água.

Dimetomorfe

Inibição do desenvolvimento das paredes 

celulares. Vantagens: ação preventiva, 

curativa e anti-esporulante.

Amidas do ácido carboxílico (CAA). Grupo 

H5 na classificação FRAC.

Difusão translaminar (sistemia localizada).

Proteção de ouro contra o míldio 


