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Fungicid
Produs protecția plantelor
Ambalaj:
5 litri
Compoziție:
100 g/l
difenoconazol
250 g/l
tebuconazol
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare:
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune:
preventiv, curativ, sistemic
Componentele Magnello, difenoconazol si tebuconazol, sunt fungicide care acţionează asupra unui
spectru larg de boli, având acţiune atât preventivă, cât şi curativă. Ambele componente sunt
sistemice, ﬁind transportate acropetal în xilem, rezultând o bună distribuţie în plantă şi protecţie
împotriva spălării.
Componentele sistemice ale fungicidului Magnello acţionează asupra unui spectru larg de boli, având
acţiune atât preventivă, cât şi curativă. Formularea celor două substanţe active asigură o distribuţie
bună în plantă şi o protecţie împotriva spălării.
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Omologări
Magnello Grâu
Grâu

Fuzarioză (Fusarium spp.)
Doza recomandată

Nr. maxim de aplicări

Perioada de aplicare (BBCH)

1 l/ha

1

BBCH 61-69

Stadiul de utilizare:

început - sfârșit înﬂorit

Rugină (Puccinia recondita)
Doza recomandată

Nr. maxim de aplicări

Perioada de aplicare (BBCH)

1 l/ha

1

BBCH 61-69

Stadiul de utilizare:

început - sfârșit înﬂorit

Septorioza frunzelor (Septoria tritici)
Doza recomandată

Nr. maxim de aplicări

Perioada de aplicare (BBCH)

1 l/ha

1

BBCH 61-69

Stadiul de utilizare:

început - sfârșit înﬂorit

Septorioză cu transmitere în sol şi sămânţă (Septoria nodorum)
Doza recomandată

Nr. maxim de aplicări

Perioada de aplicare (BBCH)

1 l/ha

1

BBCH 61-69

Stadiul de utilizare:

început - sfârșit înﬂorit

Clasiﬁcare și Securitate
Clasiﬁcare

ATENȚIE

Fraze de pericol

• H319, H335, H361d, H410, EUH401

Fraze de
precauție

• P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
• P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament
de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
• P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber
şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu
vă simţiţi bine.
• P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi
medicul.
• P391: Colectaţi scurgerile de produs.
• P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru
colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă
și protecție a
muncii

• Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu
contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile,
lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu
contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. Nu
împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât
pe cea recomandată.

Sfaturi de aplicare
Compatibilitate
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test
pe cultura respectivă.
Pregatirea soluției
Echipamentul trebuie să ﬁe curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se
adaugă cantitatea măsurată de Magnello. Se completează cu restul de apă.
Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului.
Când se foloseşte în amestec cu alte produse, se va adauga întâi în rezervor Magnello şi apoi
partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile,
se adaugă întâi acest produs şi apoi Magnello.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum
de soluţie suﬁcient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se
va evita şiroirea.
Volum apă

100-400 litri /ha

Contacte în caz de urgențe
Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau
Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21
3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00

