MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA
Str.Milcov , nr. 40
Loc. Focsani , Jud. Vrancea.
Nr.751 din 02. 05. 2018

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.23
POMICULTURĂ-CIREŞ+VIŞIN
Combaterea agenţilor patogeni specifici cireşului si vişinului: MONILIOZE (Monilinia laxa si Monilinia
fructigena), ANTRACNOZA (Coccomices hiemalis), CIURUIREA MICOTICA (Stigminia carpophylla) a
frunzelor, VIESPEA CIRESULUI (Caliroa limacina),VIERMELE CIRESELOR (Rhagoletis
cerasii),PADUCHELE NEGRU (Myzus cerasii) .
Pentru prevenire și combatere recomandam tratamente în vegetație după cum urmează:
FUNGICIDE :
-BOUILLE BORDELAISE WDG-0,5% (s.a.-Cupru sub formă de sulfat de cupru neutralizat-20%) sau
-CUPROXAT FLOWABLE-0,35% (s.a.-Cupru-190 g/l)-are acţiune preventivă de contact,combate
moniliozele sau
-VONDOZEB-0,2% (s.a.-mancozeb-80%)-fungicid de contact cu un spectru larg de combatere a agenţilor
patogeni. Inhibă germinaţia sporilor. Combate Monilinia spp. sau
In cazul când în anul precedent a fost atac puternic de Monilinia laxa, mai ales la vişin(care este foarte
puternic atacat de aceasta boală) se folosesc fungicide sistemice sau
-TOPSIN M 70-0,07% (s.a.-tiofanat metil-70%)-sistemic cu excelenta acţiune preventivă si curativă,
având un spectru larg de acţiune pe o perioadă îndelungată. Combate ciuruirea frunzelor, moniliozele.
-TOPAS 10 EC-0,05% (s.a.-penconazol-100 g/l)-sistemic , combate monilioza, și pătarea frunzelor sau.
-SCORE 250 EC-0,02% (s.a.-difeconazol-250 g/l)-sistemic cu acţiune preventivă şi curativă.Inhibă dezvoltarea miceliului în ţesutul vegetal şi sporularea. Combate moniliozele şi pătarea frunzelor.
Cantitatea de soluţie la hectar 1000-1500 litri, iar pentru pomii izolaţi 3-5 litri/pom in funcţie de vârstă şi
dezvoltarea pomului.
INSECTICIDE:
- FASTAC 10 EC-0,01-0,02% (s.a.-alfa-cipermetrin-100g/l ),combate omida paroasa,cotarul verde sau
- DECIS MEGA 50 EW 0,015% (s.a.-deltametrin-50g/l ),combate musca cireselor,paduchele verde sau
- IMIDAN 50 WP-0,1% (s.a.-fosmet-50% ),combate paduchele testos,molia pielitei fructelor și paduchele
lănos.
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 .

REGISTRU
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NOTĂ:
Evidența tratamentelor f itosanitare ținută în acest registru este obligatorie pentru toți producătorii agricoli . Paginile din acest
registru vor f inumerotate, iar registrul va f ipăstrat t imp de 3 ani.
Nerespectarea de către producătorii agricoli a înregistrării tratamentelor f itosaniare în acest registru, const ituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 8000 lei la 10000 lei Art. 67 alin (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
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