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BULETIN DE AVERTIZARE
Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar împotriva agentului de dăunare: Omida
păroasă a dudului (Hyphantria cunea)
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: Specii pomicole, Arbori aliniamente, Parcuri
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: Generaţia 2, tratamentul 1 şi 2
numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: PED = 1- 2 cuiburi/pom
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:
1. Dimilin 48 SC = 0,2 l/ha sau
2. Karate ZEON (Ninja) = 0,15 l/ha sau
3. Faster 10 CE = 0,2 l/ha.
Perioada optimă de tratament: ,, la apariţia în cuiburi a larvelor de vârsta a -III-a ”.
După 8 -10 zile se aplică tratamentul 2 cu un insecticid din altă grupă chimică.
Măsuri de igienă culturală:
►adunarea, strângerea şi distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi („omizitul”) atunci când larvele
sunt mici (vârsta I- III), operaţiune ce trebuie repetată în raport de apariţia eşalonată a larvelor.
► Instalarea de brâie-capcană în jurul trunchiului pomilor pentru captarea larvelor din generaţia a – II- a
şi distrugerea acestora.
Măsuri de siguranţă pentru populaţie
La efectuarea tratamentului în zona urbana (parcuri, aliniamentele stradale), se vor lua urmatoarele masuri:
►se interzice deplasarea pietonilor şi evita parcarea şi staţionarea mijloacelor de transport pe părţile
carosabile pentru a nu stânjeni desfăşurarea lucrarilor;
► se izolează zona unde se executa tratamentul şi se semnalizează prin placute avertizatoare ca s-au folosit
substanţe toxice.
Alte recomandări:
 Tratamentul se aplica în zile fară vânt cu temperatura aerului mai mică de 25 ˚ C şi se va repeta în funcţie de
remanenţa produselor aplicate şi de condiţiile de mediu.
 Citiţi cu atenţie toate informaţiile de pe eticheta produsului; 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;
 Reciclati ambalajele de la produsele de protectia plantelor (program SCAPA);
 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 depozitate şi utilizate 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,
Dr. Ing. Carmen Miroiu

