MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA
Loc. Focsani, jud.Vrancea
Str. Milcov, nr.40
Nr. din 25.04.2018
BULETIN DE AVERTIZARE GÂNDACUL PĂROS (EPICOMETIS HIRTA) AL POMILOR
nr.15 din 25.04.2018

În această primavară, la pomii deja înfloriți, a fost semnalată prezenţa atacului produs de Gândacul
păros, dăunător polifag extrem de periculos.Combaterea acestui dăunător este dificilă şi riscantă.Pentru
limitarea atacului, sunt recomandate metode alternative:
 controlul zilnic matinal al inflorescenţelor plantelor atacate, iar dacă talia plantelor atacate ne
permite, se aplică metoda mecanică ce constă în scuturarea, strângerea şi distrugerea gândacilor
căzuți pe prelate;
 tratamentul chimic-conform ultimilor recomandări se poate utiliza combinaţia dintre un
insecticid organofosforic(Novadim Progress, Pyrinex 48 EC, Reldan 22 EC) si un piretoid(Fastac
10 EC, Karate Zeon) în doze normale pentru fiecare .Combaterea chimică se va aplica numai în
cazul unei intesităţi a atacului foarte mare, neexistând altă alternativă.
 atragerea dăunătorului pe plante atractante (rapiţă, muştar) cultivate în apropierea livezilor şi
distrugerea lor;
 folosirea capcanelor cu feromoni specifici pentru atragerea şi dezorientarea masculilor de
Epicometis hirta, metodă utilizată în Ungaria;
 însămânţarea sau lansarea în plantaţia atacată cu indivizi ai prădătorului natural,Viespea de
stepă(Scolia hirta) ale caror larve parazitează larvele gândacilor din genul Epicometis.
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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