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BULETIN DE AVERTIZARE NR. 19 din 05.06.2020
Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunatorului : buha
verzei (Mamestra brassicae ) la vărzoase tratamentul I generatia I. Se mai combat: molia
verzei, fluturele alb al verzei, alternaria, mana.
Efectuati tratamentul folosind unul din amestecurile:
1. MAVRIK 2 F - 0.05 % + AMISTAR - 1l/ha sau
2. CORAGEN - 125 ml/ha + ORTIVA TOP – 1 l/ha .
Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la aparitia larvelor.
Tratamentul se repeta la 8 - 10 zile folosind un alt amestec din cele mentionate 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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REGISTRU
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(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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