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BULETIN DE AVERTIZARE
Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii
Paduchele din San-Jose ( Quadraspidiotus p.) – larve hibernante + Panonychus ulmi ( oua de iarna )
care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de mar, prun ,cires , cais , piersic.
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului I de iarna in plantatiile pomicole de
mar, prun , cires , cais , piersic numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: cand 90 % din frunze sau scuturat .
Tratamentul se executa in zilele cu temperaturi mai mari de 4 C .
1. In plantatiile de mar si prun folosiţi unul din produsele , după caz: (unul)
1. NUPRID OIL 004 CE – 1,5 % ;
2. MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG-a doua denumire comerciala) – 0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL (
adjuvant pe baza de
ulei vegetal ).
2. In plantatiile de mar se poate folosi si produsul CONFIDOR OIL SC 004 – 1,5 % (22,5 l/ha)
3. In plantatiile de cires , cais , piersic se poate folosi produsul NUPRID OIL 004 CE – 1,5 % ;
Perioada optimă de tratament : dupa caderea frunzelor – in perioada de repaus vegetativ.
Alte recomandări : La mar , tratamentul II se aplica la minim 30 de zile de la primul .
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de
protecţie a animalelor.
Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si
Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind
unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr.
328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din
Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr.
103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei
familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .
Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel
putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in ,,Registrul de evidenta a
produselor de protectia plantelor “, conform modelului:
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