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Condiţiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariţiei şi dezvoltării următoarelor boli şi
dăunători: Acarieni: Erinoza (Eriophyes vitis) – acarianul roşu comun (Tetranychus urticae), acarianul
galben al viţei de vie (Eotetranychus carpini) , acarioza (Phyllocoptes vitis) şi făinarea .
Tratamentele chimice pentru combatere se fac atunci când se atinge pragul de dăunare (PED) astfel:
la acarienii eriofizi (erinoza) PED-ul este de 10-25 frunze atacate iar la cei tetranychizi
( acarianul roşu comun, acarioza viţei de vie, produsă de Phyllocoptes vitis şi acarianul galben al viţei
(Eotetranychus carpini) atunci când PED = 15 exemplare acarieni/lăstăraş.
Acarieni tetranichizi (Acarianul roşu, acarianul
galben şi acarioza)
Eriophyes vitis – Erinoza viţei de vie









SAFRAN 1,8 EC – 0,8 – 1,0 litri/ha sau
- VERMITEC PRO – 0,75 litri/ha
ENVIDOR 240 EC – 0,4 lt/ha sau
NUPRID OIL 004 CE – 1,0% sau
BELTHIRUL – 0,25-0,5 kg/ha sau
În plantaţiile de viţă de vie care anul trecut au fost afectate de făinare existând o rezervă biologică mare, recomandăm să
se facă un tratament chimic când lăstarul are 5-7 cm înălţime, folosind fungicide specifice combaterii făinării.
COSAVET 80 DF – 0,3%sau
SHAVIT 25 EC -0.02% sau
MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% sau
DOMARK 10 EC – 0,025%.
Se pot utiliza şi fungicide de contact care nu au în componenţă sulf ca substanţă activă cum ar VIVANDO –
0,02%;KARATHANE GOLD 350 EC- 0,5 litri/ha, (care acţionează eficient şi la temperaturi mai scăzute).
Se pot folosi cu rezultate bune şi tratamente cu fungicide pe bază de sulf pulbere, SULFOMAT 93 P – 20 kg/ha.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul
optim. La prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitânduse supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în
tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite şi au mecanisme de acţiune
complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică). Luaţi
măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu
produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază şi securitate a incendiilor, DE
PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi
altor animale acvatice.
CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :
să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
să utilizeze numai p.p.p omologate ;
să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care
deţin autorizaţie ;
să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară
şi ecologică ;
să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a p.p.p în exploataţiile agricole ;
să păstreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenţă a p.p.p utilizate în exploataţie, precum
şi registrul de evidenţă a tratamentelor .
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