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Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea afidelor (păduchilor) la
sămburoase - prun, piersic, vişin, cais. Afidele sint specii polifage (folosesc ca hrană o gamă
variată de plante) si atacă atit frunzele cit si lastarii tineri. Acestea formează colonii pe dosul
frunzelor iar in urma atacului frunzele devin lipicioase si se răsucesc. Se mai combat: omizi
defoliatoare, ciuruirea, pătarea roşie .
Efectuati tratamentul folosind unul din amestecurile:
1. MOVENTO 100 SC – 1.87 l/ha + DITHANE M 45 - 0.2% sau
2. MAVRIK 2 F - 0.05% + FOLPAN 80 WDG - 0.2% sau
3. CYPERGUARD 25 EC – 0.02% + SCORE 250 EC - 0.15 l/ha .
Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: IMEDIAT.
Tratamentul se repeta la 7 – 10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus.
La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta
produsului.
Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informațiile privind
utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în
Registrul de evidență a tratamentelor şi păstrate cel puțin 3 ani.
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Data
efectuării
tratam.
(ziua
luna,
anul)

Cultura şi
locul
unde
este
situat
terenul

Timpul
aplicării( fenofaza
culturii)

Numele,
prenumele pers.
responsabile de
efectuarea
tratamentului,
semnătura

Tratamentul efectuat

Agentul
de
dăunare:
boli/
dăunători/
buruieni

Denumire
ppp
folosit

Doza
omologată
/doza
folosită

Suprafaţa
(ha)

Data
începerii recoltării produsului
agricol

Nr. si data
document
prin care s-a
dat
în
consum
populaţiei

Cantităţi
utilizate
(kg, l)

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată
golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează
distribuitorului.
Se vor respecta normele de tehnica securității muncii, protecția albinelor şi a mediului
înconjurător așa cum prevede legislația în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr.
328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.
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