
Forbel® 750
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd från begynnande 
stråskjutning (BBCH 31) till och med avslutad blomning (BBCH 69).

Läs medföljande anvisningar före användning.
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Preparatbeskrivning
Forbel 750 är ett flytande, organiskt svampmedel med systemisk verkan avsett för användning 
mot  svampsjukdomar i stråsäd. Forbel 750 har mycket god effekt mot mjöldagg, gulrost, 
brunrost och kronrost samt god effekt mot sköldfläcksjuka. Forbel 750 har mycket god kurativ 
verkan (stoppeffekt) mot mjöldagg och rost. Redan utbrutna angrepp kan därför kontrolleras 
effektivt.

Utmärkande egenskaper är god regnbeständighet och god effekt vid kyligt väder.
Verkningstiden är 3 – 4 veckor beroende på fuktighet, temperatur och tillväxt.

Forbel 750 får användas från begynnade stråskjutning (stadium 31, BBCH) till och med 
avslutad blomning (stadium 69 BBCH).

Bruksanvisning
Mjöldagg: 0,25 – 0,5 I/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Vid upprepad behandling blanda 
med 0,25 – 0,5 l/ha Flexity.
Gulrost: 0,5 I/ha Forbel 750. Behandling tidigt så snart de första gulrostpustlarna upptäcks. 
Upprepa behandling vid stark infektion och rostkänsliga sorter.  Mottagliga sorter behandlas 
förebyggande och med upprepad behandling. 
Brunrost: 0,5 I/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Upprepa behandlingen vid kraftiga 
angrepp och i mottagliga sorter. 
Kornrost: 0,5 I/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp. Upprepa behandlingen vid kraftiga 
angrepp och i mottagliga sorter. 
Sköldfläcksjuka: 0,5 I/ha Forbel 750 vid förebyggande behandling. Upprepa behandlingen vid 
kraftiga angrepp och i mottagliga sorter. 
Kronrost: 0,5 I/ha Forbel 750 vid begynnande angrepp.

Gröda Svamp-
sjukdom

Dos /ha Behandlings-
tidpunkt

Max antal 
behandlingar /år

Vatten 
mängd

Karens

Höstvete
Vårvete

Mjöldagg

Brun rost
Gulrost

0,25 – 0,5 l 
(+Flexity)
0,5 l
0,5 l

Stadium 31-69 
(BBCH)

2 (minsta 
behandlings-
intervall 21 dygn)

100 – 400 
l/ha

35 dagar

Höstkorn 
Vårkorn

Mjöldagg
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0,25 – 0,5 l 
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Råg 
Rågvete

Mjöldagg

Brunrost
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Sköldfläck-
sjuka

0,25 – 0,5 l 
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0,5 l
0,5 l
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Stadium 31-69 
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2 (minsta 
behandlings-
intervall 21 dygn)

100 – 400 
l/ha

35 dagar

Havre Mjöldagg

Kronrost

0,25 – 0,5 l 
(+Flexity)
0,5 l

Stadium 31-69 
(BBCH)

2(minsta 
behandlings-
intervall 21 dygn)

100 – 400 
l/ha

35 dagar



Ytterligare villkor
Vindanpassat skyddsavstånd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av 
vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom“. 
Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften 
med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. 
Vilkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.

Utformning av spridningsutrustning
Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. 
Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt 
tillverkarens rekommendation. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd. 

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Villkoret är till för att 
skydda ögonen. 

Vattenmängd
Vattenmängden anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser. Riktvärde 100 – 400 I/ha.

Blandbarhet
Forbel EC är blandbar med; Comet EC, Flexity SC och Sportak EW.
Forbel EC är även enligt labb-tester kemiskt och fysiskt blandbar i tre-komponent blandningar 
med; Flexity SC + Primus SC, 
Flexity SC + Starane XL SE  
Flexity SC + Terpal SL (använd skumdämpare, Vid blandning med Terpal: sänkt Terpaldos – se 
Terpaletikett.)
Flexity SC + Moddus M EC 
Flexity SC + Cerone SL (använd skumdämpare) 
Cycocel Plus SL + Flexity SC 

Vid blandning av två eller fler komponenter starta alltid med de fasta formuleringarna, i 
följande ordning, WG, WP, SG, SP. Tillsätt därefter eventuella flytande formuleringar, först 
vattenbaserade, i ordningen, SC, CS, SL. Därefter formuleringar baserade på lösningsmedel, 
i ordningen, SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Den första produkten ska alltid vara fullt upplöst 
innan nästa produkt tillsätts. 
Forbel 750 är ej blandbart med Mn-sulfat. Vid blandning med mikronäringsämnen fordras god 
omrörning.
l vete och råg skall Forbel 750 ej blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea. I korn kan 
Forbel 750 blandas med ammoniumhaltiga N-medel eller urea upp till 15 kg N/ha. Spruta ej vid 
varmt och soligt väder.

Tillredning
Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Forbel 750 tillsättes under omrörning och 
resterande vattenmängd fylls på. Blandning med ammoniumhaltiga N-medel eller urea skall 
utsprutas omedelbart.



Resistens
Forbel 750 tillhör den kemiska gruppen aminer och den kemiska undergruppen morfoliner. 
FRAC koden är 5 eller G2 och betraktas av FRAC (Fungicide Resistance Committee) att ha 
låg till medium risk för att utveckla resistens. Använd inte upprepad behandling med enbart 
Forbel 750 mot mjöldagg och sköldfläcksjuka vid högt sjukdomstryck. Vid mer än en behandling 
med Forbel 750 rekommenderas att blanda med Flexity(annat verkningssätt). 

Avfallshantering
Förpackningen får inte återanvändas. Preparatrester och ej rengjord förpackning lämnas 
på insamlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvepReturs insamlings– och 
återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385, www.svepretur.se). 

Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hälls i spruttanken och 
används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. 
Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid av SvepRetur 
anvisad insamlingsplats. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av 
tomemballage och spruta.

Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för 
materialåtervinning vid SvepReturs återvinningsplats eller annan central mottagningspunkt för 
företag i kommunen.

Lagring
Ha god ventilation av lager och utrymmen där produkten hanteras. Lagra i ett låst, torrt och 
frostfritt utrymme, åtskilt från livsmedel och foder. Skydda från hetta och solljus. Lagringsbarhet 
i försluten originalförpackning 60 månader. 
Ansvar
Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. 
Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och 
egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller 
förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. kan leda till försämrat eller uteblivet 
behandlingsresultat och i vissa fall t.o.m. till skador.Som preparatleverantör ansvarar vi icke 
för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till 
sådana förändringar i förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering 
och marknadsföring.
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Varning
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H315 Irriterar huden.
H332 Skadligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ 

bruksanvisningen.
Skyddsangivelserna (förebyggande):
P261 Undvik att inandas sprej.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
Skyddsangivelserna (åtgärder):
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Skyddsangivelserna (förvaring):
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagere.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 

(Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik 
förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar).

Personlig skyddsutrusting
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och 
skyddskläder användas. Vid spridning ska skyddskläder användas.

Bekämpningsmedel klass 2 L
Reg. nr. 3615

Endast för yrkesmässigt bruk

5 L Importör:
BASF AB
Haraldsgatan 5
SE-413 14 Göteborg
Tel. 031 63 98 00
www.agro.basf.se

Tillverkare:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

Ombud:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2.
DK-1560 København V
Tel. +45 32 66 07 00

Första hjälpen
Tag av nedsmutsade kläder.
Vid inandning: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.
Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.
Stänk i ögon: skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock, 
efterkontroll hos ögonläkare
Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.
Se vidare på säkerhetsdatabladet.
Förpackningen får inte återanvändas.
Nödfallsinformation: Tel. +49 180 2273 112.
Giftinformationscentralen: Tel.010-4566700
Verkningsmekanism; FRAC code G2
Batch nr./Tilverkningsdag: Se förpackningen

Verksamma beståndsdelar:
Fenpropimorf .............................................................................................. 750 g/l 
Formulering; EC, emulsions koncentrat
Läs medföljande anvisningar före användning.
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