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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 04/16.04.2021
În perioada,imediat următore recomandăm efectuarea la orz, a unui tratament
fitosanitar impotriva complexului de agenţi fitopatogeni (ciuperci) specifici din genurile:
Pyrenophora, Rhynchosporium, Blumeria (Erysiphe) care produc boli foliare, specifice, cunoscute
sub diferite denumiri populare: sfâşieri, pătări, arsuri, făinare ş.a.
Se pot folosi o serie de produse de uz fitosanitar cu efect fungid cum ar fi:
*ALLEGRO
AMISTAR
EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)
*DUETT ULTRA
ORIUS 25 EW

-1,00 l/ha;
-0,75–1,0 l/ha;
-1,00 l/ha
-0,50 l/ha;
-0,50 l/ha.

RECOMANDĂRI:
*Stimaţi fermieri. Referitor la produsul ALLEGRO vă aducem la cunoştinţă că acesta,
conform Pest Expert, este ,,retras la data de 30.04.2020 deoarece notificatorul, compania
BASF, nu a mai sustinut reînnoirea aprobării substanţei active epoxiconazol la nivelul UE. Din
momentul retragerii omologarii pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acordă o
perioadă de graţie de 6 luni pentru comercializare şi distribuire (până la data de 30.10.2020) la
care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator
(până la data de 30.10.2021)!,, În aceeaşi situaţie, cu produsul ALLEGRO se găseşte şi
produsul DUETT ULTRA deoarece şi acesta conţine epoxiconazol !
-Se pot folosi şi alte produse fungicide, numai din cele omologate la orz, conform paginii ,,Pest
-Expert,, de pe site-ul M.A.D.R.
-După caz, în soluţia de stropit se poate adăuga şi un produs de protecţia plantelor, cu efect
insecticid, omologat la orz, cum sunt, de exemplu: ALFAMETRIN 10 EC / (ALFADONE 10
EC - a doua denumire comerciala) – 0,10 l/ha, CYCLONE/(FASTER GOLD 50 EC - a doua
denumire comerciala) – 0,10 l/ha ş.a.
-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt şi cu temperaturi de peste 10°C în timpul
zilei.
-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare a produselor de protecţie a plantelor.
-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi familiile de albine conform Legii 383/2013 precum şi
mediul! Atenţie la eventuala derivă produsă de vânt! La marginea solelor pot exista diferite
specii pomicole care înfloresc acum (zarzăr, corcoduş, porumbar ş.a) şi care au polenizare
entomofilă putând fi vizitate de albine, bondari!
Dr. ing. Eugen Velichi

