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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii: Viermele merelor G2, T1
+T2, (Laspeyresia p.), Insecte minatoare (Phyllonorycter b., Stigmella m. ), Rapăn (Venturia i., Venturia p.),
Făinare, (Podosphaera l).
Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
MĂR + PĂR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: vierme măr generaţia 2, tratamentul 1 şi 2.
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:
1. Imidan 40 WP = 1,25 Kg/ha + Luna Experience 400 SC = 0,75 l/ha sau
2. Sumi Alpha 5 EC (Wizard) = 0, 2 l/ha + Systhane Forte = 0,2 l/ha
Systhane Forte:

Ca urmare a nesusținerii la nivelul UE de către notificator a substanței active miclobutanil, certificatul de omologare
se retrage la data de 31.05.2021. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni
pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.12.2021) la care se adauga 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la
utilizatori (până la data de 01.06.2022).

Perioada optimă de tratament: tratamentul I –periaoda 22 – 26 iulie
 tratamentul II – la interval de 6– 8 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;
 Puteţi folosi şi alte produse de protecţie a plantelor avizate pentru aceste teste.
 Respectaţi timpul de pauză inscripţionat pe eticheta produselor de protecţia plantelor folosite (numarul de zile care
trebuie să treacă de la ultima stropire până la recoltare);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 a produselor de protecţie a plantelor 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. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind

unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide şi Legea apiculturii nr. 383/2013
Întocmit, Carmen Miroiu

