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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: Păduchele din San
José G1, T1+T2 (Quadraspidiotus p.), Afide (Aphys spp.), Rapăn (Venturia spp.), Făinare (Podosphaera l.) , care
poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
Măr, Păr
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: G1 (T1+T2) - Păduchele din San José;
numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: curativ pentru boli.
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:
1.
Movento 100 SC = 1,875 l/ha + Delan PRO = 2,5 l/ha + Kumulus = 3 kg/ha sau
2.

Mospilan 20 SG = 0,25 – 0,3 kg/ha + Dithane Neothec 75 WG = 2 kg/ha + Sulfomat 80 PU = 3 kg/ha.

Perioada optimă de tratament: tratamentul I – periaoda 06 – 11. 06. 2020
 tratamentul II pentru San José – la interval de 8 – 10 zile de la efectuarea tratamentului anterior, cu un
insecticid din altă grupă chimică.
Alte recomandări:
 Atenţie! In cazul tratamentelor complexate efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
 Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs
înainte de utilizare.
 La prepararea soluţiei flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalaţiei de stropit;
 Clătiţi ambalajele produselor de trei ori şi goliţi apa de clătire în cuva. Aplicaţi pe parcela tratată restul de
soluţie rămasă diluată cu apa de clătire;
 Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor
au următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor
de Protecţie a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în
conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de
persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de
protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile
agricole, aşa cum sunt prevăzute în "Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a
plantelor" - emis de Autoritatea Naţională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor
utilizate şi depozitate în exploataţie, precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a
plantelor, conform modelului:
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7. Pentru protecţia familiilor de albine respectaţi Ordinul comun nr. 45/1991 al M.A.A., 1786/TB/1991 al M.T.,
65/05.02.1992 al M. M., 15 b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală şi 127/1991 al A. C.A. din România privind
unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide.
Întocmit,
Carmen Miroiu

