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ΠΡΟΪΟΝ: 

MAGMA TRIPLE WP 
 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση 
για την καταπολέμιση του περονόσπορου στο αμπέλι. Μίγμα τριών δραστικών ουσιών το 
fosetyl-al, το cymoxanil, τοπικά διασυστηματικό και το folpet μυκητοκτόνο επαφής με 
πολλαπλή δράση. 
 
Είναι βρέξιμη σκόνη (WP) με Δραστικές ουσίες Folpet 25% β/β, Fosetyl-Al 50% β/β, 
Cymoxanil 4% β/β & Βοηθητικές ουσίες 17,2 % β/β 
 

Kάτοχος της άδειας: AFRASA S.A. 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος  

 
Χρόνος εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλ..περίοδο 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 
ημέρες 

γραμ 
σκευάσματος 
/100 λίτρα 
ψεκ. Υγρού 

 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
(λίτρα/ στρ.) 

 

Γραμ. 
σκευάσματος 
/ στρ 

ΑΜΠΕΛΙ 
για 
οινοποιήσιμα 
και 
επιτραπέζια 
σταφύλια 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 
vitícola) 

300 30 -100 90 – 300 Εφαρμογές που 
αρχίζουν όταν οι 
βλαστοί έχουν 
μήκος 10 εκ. και 
όταν οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη της 
ασθένειας (βροχή 10 
χιλ και 
θερμοκρασίες 10 

ο
C) 

ή με τα πρώτα 
συμπτώματα. 
Στα επιτραπέζια 
σταφύλια 
εφαρμογές έως το 
τέλος της άνθησης. 

3 /10 - 14 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ :  
Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων 

 
 

 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Διαλύστε την 
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό 
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δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι 
το τέλος του ψεκασμού. 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Τουλάχιστον 10 ημέρες για δραστηριότητες επίβλεψης και ή των ζώων στην καλλιέργεια 
συντήρησης και 28 ημέρες για τη συγκομιδή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και 
ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στο χωράφι. 
 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις. 
 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές χρήσεις:  
ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα: 28 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ για επιτραπέζια σταφύλια: Εφαρμογές έως 
το τέλος της άνθησης. (BBCH 69) 
 
Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής 
 
Πολύ  τοξικό  για  τους  υδρόβιους  οργανισμούς,  με  μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.  
Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεση. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.   
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 
 


