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DAUNATORI
VIERMELE MERELOR (Carpocapsa pomonella) - generatia I-a

Ierneaza în stadiul de larvă într-un cocon mătăsos, în crăpăturile scoartei pomilor, în depozitele de păstrare a
fructelor. Dezvoltă frecvent două generatii pe an. Primii fluturi apar în luna mai iar zborul lor este crepuscular şi
nocturn si se înregistreaza când temperatura aerului depăseste 15˚C. Ouăle sunt depuse izolat sau în grupe mici de
2-3 ouă pe frunze, fructe sau lăstari. Perioada de incubatie durează 6-13 zile, după care apar larvele care dăuneaza
fructele tinere, de marimea unei alune; rod galerii în pulpa fructelor, consumă semintele, trecând dintr-un fruct în
altul. Pâna la completa dezvoltare o larva ataca 2-3 fructe vecine.
PRODUSE RECOMANDATE /DOZA :
CORAGEN - 0,01 % - insecticid cu actiune de contact si ingestie, actioneaza rapid asupra oualor,larvelor si

adultilor ;omologat si pentru combaterea moliilor miniere
sau
NOVADIM PROGRES-0,1%-insecticid organofosforic sistemic ,cu spectru larg de actiune,omologat si
pentru combaterea afidelor,paduchelui roz,paianjenului rosu
LASER-0,06%-insecticid biologic,traslaminar,actioneaza prin contact si ingestie,combate si moliile miniere
BOLI

Pentru prevenirea si combaterea rapănului si făinării se va utiliza unul din urmatoarele fungicide:
SYSTHANE FORTE – 0,02 % -(s.a.miclobutanil) fungicid sistemic, cu rol preventiv, curativ si eradicativ, prezinta
un efect rezidual îndelungat, protejând si organele nou formate între două aplicari
sau
FOLICUR SOLO 250 EW-0,05%(s.a.tebuconazol),fungicid sistemic,este distribuit acropetal blocand extinderea
ciupercii,actioneaza preventiv ,curativ si in unele situatii eradicativ
In plantatiile de mar in care exista atac de fainare se va aplica suplimentar (separat) unul din urmatoarele produse
CYFLAMID 5EW-0,45l/ha sau TOPAS 100EC-0,02%
MOMENTUL APLICARII TRATAMENTULUI

Tratamentul se va aplica în perioada : 17 –20.05.2016
ALTE RECOMANDARI:
- efectuati tratamentul pe timp linistit ,fara vant ;este interzis pasunatul in livezile tratate
- Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine împotriva
intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului
Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si
127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare
nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul
nr.3242/21.10.2016 dintre dintre Autoritatea Naţională Fitosanitară şi Federaţia Asociaţiilor Apicole din România - Romapis ,
privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.
- Producatorii agricoli sunt obligati sa întocmeasca Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor (conform
modelului transmis ). Conform Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67, utilizatorii profesionisti de produse de protectia plantelor
au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel putin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează.
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita
plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor (
SMR 10)
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatatiile
agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (http://www.madr.ro/normede-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html )
- Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.
- Cititi cu atentie si respectati masurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati. Intocmit,ing.Ciobanu Maria

