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Agentul patogen se transmite prin intermediul uneltelor de tăiat (foarfece,fierăstraie) și prin anumiți
vectori transmițători(grauri,psylide,etc.). Boala se manifestă puternic primavară, în lunile mai-iunie,vara
stagneaza şi reapare toamna.
Dacă nu se iau măsuri de combatere, pomii se usucă în masă.
Redăm mai jos o schemă orientativă de tratament:
Fungicide ce combat focul bacterian:
KOCIDE 2000-0,25% sau
TRIUMF 40 WG O,25% sau
VITRA 50 WP-0,O4% sau
ALIETTE 80 WG – O,25%.
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluţiei se vor respecta
concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se 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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