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,,A preveni este mai simplu decat a vindeca”
B.A. Nr.17 din 12.04.2017
BULETIN DE AVERTIZARE
CAIS+PIERSIC
Condiţiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariţiei şi dezvoltării unor boli şi dăunatori la CAIS
precum:CIURUIREA(micotică şi bacteriană),MONILIOZA,INSECTE DEFOLIATOARE,MOLIA FRUCTELOR,
AFIDE si la PIERSIC:BĂŞICAREA FRUNZELOR, MONILIOZA, CIURUIRE, FĂINARE, AFIDE, MOLIA
ORIENTALĂ, ACARIENI.
Perioada optimă de tratament:,,căderea coşuleţelor”
1.Pentru combaterea BĂŞICĂRII FRUNZELOR, MONILIOZEI, CIURUIRII recomandăm urmatoarele
fungicide:
-VONDOZEB-0,2%(s.a.-mancozeb-80%) sau
-DITHANE M 45-0,2%(s.a.-mancozeb-80%) sau
-MERPAN 50 WP-0,2-0,25%(s.a.-captan-50%) sau
-SCORE 250 EC-0,02%(s.a.-difeconazol-250 g/l)
2.Pentru combaterea FĂINĂRII la piersic recomandăm:
-BUMPER 250 EC-0,03%(s.a.-propiconazol-250 g/l) sau
-MICROTHIOL SPECIAL-0,3%(s.a.-sulf micronizat-80%)
3.Pentru combaterea dăunatorilor recomandăm adăugarea în solutie a unui insecticid specific fiecarui dăunator:
-KARATE ZEON-0,015%(s.a.-lambda-cihalotrin-50 g/l)-omida păroasă a dudului, păduchele verde al piersicului,
molia orientală a piersicului-sau
-FASTAC 10 EC-0,01-0,02%(s.a.-alfa-cipermetrin-100 g/l)-inelarul pomilor,cotarul brun şi verde,păduchele lânos
afide, molia vărgată, molia orientală a piersicului-sau
-DECIS MEGA EW-0,015%(s.a.-deltametrin-50 g/l)-păduchele verde al piersicului
In aceasta fenofază în soluţie se poate adăuga un fertilizator foliar complex bogat în azot şi principalele
microelemente.Cantitatea de soluţie la hectar 1000-1500 litri, iar pentru pomii izolaţi 3-5 litri in funcţie de vârsta si
starea de dezvoltare a pomului.Următorul tratament se execută când fructul are mărimea unei alune.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea soluţiei se vor respecta dozele sau
concentraţiile recomandate în instrucţiunile de folosire.
Se vor utiliza numai produse de uz fitosanitar care se regasesc în baza de date PEST-EXPERT.
La efectuarea tratamentelor cu produse de protecţia plantelor se vor respecta normele de protectia muncii,
de paza si securitate a incendiilor, de PROTECTIE A ALBINELOR(Conf.Leg.383/2013) si a Protocolului de
colaborare nr.328432 din 31.03.2015, incheiat intre A.N.F. si Asociaţia Crescătorilor de Albine din România,
privind implementarea legislaţiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de
protecţia plantelor.
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