Forum C
®

Fungicida para o controlo do míldio da vinha (Plasmopara vitícola)
Pó molhável (WP) com 60 g/kg ou 6% (p/p) de dimetomorfe e 400 g/kg ou 40% (p/p) de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)
ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR AGRICULTORES E
OUTROS APLICADORES DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Autorização Provisória deVenda nº 3256 concedida pela DGAV
Nº de lote e data de fabrico por razões técnicas em outro local da embalagem

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Características gerais
FORUM® C é um fungicida da videira composto por dimetomorfe e
oxicloreto de cobre. O dimetomorfe é um produto derivado do ácido
cinâmico dotado de acção preventiva, curativa sobre as infecções
do míldio na sua fase inicial e anti-esporulante que aplicado em
pulverização foliar penetra através da cutícula difundindo-se no
interior da folha. É eficaz sobre todos os estádios de desenvolvimento
do míldio.
O oxicloreto de cobre é um fungicida cúprico com acção
preventiva.

Atenção

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido

H319 Provoca irritação ocular grave.
H332 Nocivo por inalação.
H302 Nocivo por ingestão.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):
P260 Não respire o pó. Lavar as zonas do corpo contaminadas cuidadosamente após manipulação.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Usar protecção ocular/ protecção facial.

Indicações de precaução (Reacção):
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa
posição que não diﬁculte a respiração.
P301 + P330 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca.
P391 Recolher o produto derramado.
P337 + P311 Em caso de irritação ocular persistente: Contactar um Centro de Informação Toxicológica ou um
médico.
Indicações de Precaução (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de colecta de resíduos especiais ou perigosos.
Intervalo de segurança: 28 dias em videira

SPTT1 A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos
de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado VALORFITO; as
águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.
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NOTA
Os resultados da aplicação deste
produto são susceptíveis de variar
pela acção de factores que estão
fora do nosso domínio, pelo que
apenas nos responsabilizamos pelas
características previstas na Lei.

Utilização, concentrações e épocas de aplicação
Vinha
Míldio (Plasmopara viticola) – 250 a 300 g/hl (correspondendo a uma
dose de 2,5 a 3 kg/ha).
Em condições muito favoráveis à doença deve utilizar-se a
concentração mais elevada. O produto destina-se a tratamentos pósflorais efectuados segundo indicação do Sistema de Avisos. Na falta
destes, repetir as aplicações a intervalos regulares não superiores a
8-12 dias, até terminarem as condições favoráveis (tempo húmido e
chuvoso) ao desenvolvimento da doença. Não deve realizar mais de
3 tratamentos em vinha, por campanha e numa mesma parcela,
com o Forum® C ou outros produtos contendo dimetomorfe. Estes
produtos devem ser utilizados em alternância com fungicidas
pertencentes a outros grupos químicos.
Precauções biológicas
Não realizar mais tratamentos do que aqueles indicados.
Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de
eficácia após aplicação repetida do mesmo.

Risco de resistência
Fungicida de risco de resistência que poderá conduzir a quebras de
eficácia. A estratégia de utilização indicada nas rubricas anteriores
visa impedir que tal aconteça. A BASF não pode ser responsabilizada
por alguma perda de eficácia, devida ao desenvolvimento de
resistências, resultante duma má utilização do produto, isto é, quando
não se sigam as condições de utilização recomendadas (dose,
número de tratamentos, sua oportunidade e cadência).
Além disso, a BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda
de eficácia devida ao uso ou armazenagem do produto que não
tenham seguido as nossas recomendações.

Modo de preparação da calda
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água
necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo.
Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco
de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar
esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando
sempre.
Modo de aplicação
Aplicação em culturas arbustivas:
Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade
na distribuição de calda no alvo biológico.
Calcular o volume de calda gasto por há em função do débito do
pulverizador (L/min), da velocidade e largura do trabalho (distância
entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura aplicar a calda
à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo,
adicionar a quantidade de produto proporcional ao volume de água
distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:
Calibrar correctamente o aparelho, calculando o volume de calda
gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min),
da velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na
uniformidade de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à
área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
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