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Sprøytemiddel mot soppsykdommer i korn
Sammensetning:
Fenpropimorf 750 g/I
Klebe-, sprede-og oppløsningsmidler 210 g/I

FARE
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeskade.
Farlig ved innånding.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig for liv i vann.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med 
vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser 
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN / en 
lege.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 

BEHANDLINGSFRIST: Korn:  5 uker
Avgiftsklasse 3

Tilvirker:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf: 66 79 21 00

Opplysninger i nødtilfelle:
Giftinformasjonen tlf.: 
22 59 13 00 
BASF Vakt tlf.: 
+49 180 2273 112

REG. NR. 2011.6.14

Batchnr.: Se emballasjen.
Produksjonsdato: Se emballasjen. 
Holdbarhet: Minimum 2 år.

Forbel 750
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Fenpropimorf - emulsjonkonsentrat



Tillaging av sprøytevæske:
Forbel 750 kan blandes med aktuelle ugras-, sopp-, insekt- og 
stråforkortingsmidler. 
Fyll først i halvparten av vannet, deretter tilsettes Forbel 750 og  til slutt eventuelt 
andre preparater.
Bruk av endedyser frarådes.

LAGRING
Forbel 750 må lagres frostfritt. I uåpnet  originalemballasje er preparatet holdbart i 
minst 2 år fra produksjonsdatoen.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av (f.eks. av nitrilgummi), ansiktsskjerm, støvler og 
overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved  langvarig sprøyting 
og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske 
med kombinasjonsfilter eller A1/P3 brukes. 
Vask klærne når arbeidet er ferdig.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgitning kontakt lege eller Giftinformasjonen 
tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING 
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i 
sprøytetanken. Rester i  sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og 
sprøytes ut iht bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et 
sted som ikke gir  fare for forurensing av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret 
rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. 
Konsentrerte  preparatrester og ikke rengjort emballasje må  innleveres til mottak 
for farlig avfall.

Merk
Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets  virkning, spesielt 
steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og 
jordforhold, sorter,  vekstskifte, behandlingstidspunkt,  anvendt mengde, blanding 
med andre produkter,  forekomst av resistente organismer,  sprøyteteknikk og 
så videre. Ved speiselt ugunstige forhold kan man ikke  utelukke at det kan skje 
forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. 
For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers 
helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke Forbel 750 i strid med godkjent bruksområde, 
behandlingsfrist og å overskride den  maksimalt tillatte dosering.

BRUKSOMRÅDE
Forbel 750 er tillatt brukt mot soppsykdommer i hvete, bygg, havre, rug og 
rughvete.
VIRKEOMRÅDE
Mjøldogg, brunrust, gulrust, kronrust, dvergrust, svartrust og grå øyeflekk.
BEHANDLINGSFRIST
Korn må ikke behandles senere enn 5 uker før høsting.
VIRKNING
Forbel 750 er et systemisk middel som tas raskt opp og  transporteres oppover 
i plantene. Ny tilvekst etter sprøyting  beskyttes derfor i en viss grad. Forbel 750 
stopper utvikling av  soppen raskt og hindrer videre spredning. Raskt opptak 
og god virkning oppnås også ved lave temperaturer. Virkningen påvirkes lite 
av regn kort tid etter  sprøyting. Langtidsvirkningen ved bruk av  normaldose er 
3 – 4 uker avhengig av  tilveksthastighet og  smittepress. For å forebygge utvikling 
av resistens hos  sopporganismer bør  Forbel 750 brukes i veksling med andre 
 soppmidler. Forbel 750 har god virkning mot mjøldogg og ulike rustsopper i alle 
kornslag. Preparatet har en viss  virkning mot grå øyeflekk i bygg.
Resistens
For mange soppmidler er det alminnelig risiko for forekomst av sopptyper, 
som er motstandsdyktige (resistente) overfor det aktive stoffet. Under spesielt 
dårlige betingelser kan en endring i middelets virkning derfor ikke utelukkes. Da 
det generelt ikke er mulig å forutsi den konkrete risiko for resistensdannelse på 
grunn av de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheter, 
fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader som følge av resistensdannelse. 
Den anbefalte doseringen fra BASF skal ubetinget overholdes for å unngå 
virkningstap.
BRUKSRETTLEDNING
Korn
Sprøytetid: Sprøyting forebyggende eller ved begynnende angrep gir generelt 
best virkning, men god og hurtig kurativ virkning gjør at Forbel 750 også vil 
kontrollere allerede utbrudte soppangrep. Unngå å sprøyte i sol når det samtidig 
er høg  lufttemperatur.
Dosering: Normaldose ved bruk av Forbel 750 alene er 100 ml/daa.  Mot mjøldogg 
kan dosen senkes til 50 ml/daa ved  forebyggende behandling. Virkningstiden 
er da kortere og gjentatt behandling kan bli nødvendig hvis det er vedvarende 
 smittepress. 
Mot gulrust,  brunrust og grå øyeflekk brukes full dose når Forbel 750 brukes alene. 
I blanding med Tilt kan Forbel 750-dosen reduseres til 50 ml/daa. Bruk  20 – 40 I 
vann pr. daa.
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