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BULETIN DE AVERTIZARE
Începând cu căderea frunzelor, se vor efectua primele "tratamente de iarnă" la toate speciile pomicole. Stropirile de
iarnă constau în tratamente efectuate în perioada toamnă-iarnă (noiembrie –decembrie) şi iarnă-primăvară (februarie începutul lunii martie până la dezmugurit). Tratamentele contribuie atât la reducerea rezervei biologice de ciuperci şi bacterii
fitopatogene, a rezervei biologice a insectelor dăunătoare (larve hibernante ale Păduchelelui din San José, ouă de acarieni) cât
şi la creşterea rezistenţei la ger a pomilor, prin rolul pe care îl joacă ionul de cupru în ţesuturi.

Pentru reducerea şi combaterea rezervei biologice de boli în pomicultură, Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă
efectuarea tratamentului de toamnă pentru:
Ciuperci şi bacterii patogene
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
Toate speciile pomicole
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: T 1 - toamnă-iarnă (noiembrie –decembrie)
numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: când 90% din frunze sunt căzute
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:
1. AIRONE SC = 3,5 – 4 l/ha pentru sâmburoase şi 2,5 – 3 l/ha pentru seminţoase sau
2. BADGE WG (Coprantol Duo) = 3,9 kg/ha pentru sâmburoase şi 2,9 kg/ha pentru seminţoase sau
3. BOUILLIE BORDELAISE WDG = 5 kg/ha
 Puteţi folosi şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în Pest-expert pentru testele avertizate.
Perioada optimă de tratament: Tratamentul se aplică în perioada de repaus vegetativ - în perioada

noiembrie – decembrie, când 90% din frunze sunt căzute:
Observaţii: tratamentele se vor aplica pe pomii cu scoarţa uscată, neacoperită de zăpadă, gheaţă sau chiciură, în
zilele cu temperaturi mai mari de +40C, asigurând o îmbăiere completă a pomilor, inclusiv trunchiul acestora.
Alte recomandări:
 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 cerinţele în materie de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în
exploataţiile agricole din "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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