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(ÎN ATENŢIA TUTUROR AGENŢILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE)
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :







QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS ( Păduchele din San Jose)
EPIDIASPIS LEPERII ( Păduchele ţestos)
ERIOSOMA LANIGERUM (Păduchele lanos)
PARTHENOLECANIUM CORNI ( Păduchele ţestos al prunului)
Ouale de iarna ale acarienilor
Formele de hibernare ale puricilor meliferi

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de:
POMI FRUCTIFERI – la toate speciile
Folosiţi unul din produsele:
Denumirea produsului de protecţia plantelor

DOZA
15 l /ha in 100 l apa sau
1,5% pentru cires, cais,
NUPRID OIL 004 CE
piersic, prun
22,5 l/ha in 1500 l apa
15 l/ha in 1000 l apa sau
CONFIDOR OIL SC 004
1,5 % pentru prun
22 l/ha pentru mar
ALTE PRODUSE DE PROTECŢIA PLANTELOR OMOLOGATE
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-

-

Tratamentul se va executa la temperaturi de peste 5 grade celsius, in asa numitele
ferestre de iarna, scoarta pomilor trebuie sa fie uscata, neacoperita de zapada,
chiciura, pana primavara devreme, inainte de dezmugurit. Nu se fac tratamente pe
timp geros, sau daca se prevad caderi de precipitatii( zapada ploi).
Se vor imbaia pomii in intregime de la varf la baza.
Tratamentul se va efectua in perioada avertizata si pe timp linistit, fara vant.
Alaturi de tratamentele efectuate asupra partii aeriene a pomilor, se va avea in vedere
protejarea sistemului radicular impotriva rozatoarelor, in special al soarecilor de
camp – Microtus arvalis – acolo unde se constata prezenta galeriilor active prin

-

aplicarea de momeli toxice cu Bromacol – 25g momeli/galerie sau alte produse
omologate
Suprafetele tratate vor fi inscriptionate cu tablite de avertizare ,, TEREN OTRAVIT”.
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.
Respectati cu strictete perioada de remanenta a produselor de protectie a plantelor
utilizate, normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii de protectie a albinelor si
animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 342/F/21.10 2016 dintre MADR –
ANF si ROMAPIS(e-mail: office.romapis@gmail.com), Ordinului comun nr.45/1991 al
Ministerului Agriculturii ,1786/TB/1991al Ministerul Transporturilor, 68/05.02.1992 al
Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locală şi 127/1991
al Asociaţiei Crescătorilor de Albine.
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