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BULETIN DE AVERTIZARE
VITA DE VIE –COTARUL CENUSIU(Peribatodes rhamboidaria)

În ultima perioadă fost semnalată prezenta populaţiei de Cotar cenuşiu(Peribatodes rhomboidaria)in plantatiile viticole fiind unul din cei mai periculosi daunatori din podgorii.Cotarul cenusiu ataca in mod frecvent
plantatiile viticole din zonele deluroase limitrofe cu lizierele de paduri
Cotarul cenusiu ierneaza in stadiul de larva in scoarta butucilor,sub frunzele cazute la sol.Primavara cand
temperatura depaseste 5-8°C, larvele părăsesc locurile de iernare şi migreaza pe coarde, rozand până la 10-15
muguri în intregime, la rand, pe coardă.După pornirea în vegetatie, larvele rod frunzele pe care le consuma
partial sau total, fie marginal, fie perforandu-le.
Un obiectiv important în sistemul de combatere il reprezintă stabilirea necesitatii reale de aplicare a unor
măsuri de combatere chimica. În acest sens se impune realizarea unor controale riguroase, care să ne dea
posibilitatea stabilirii pragului economic de daunare.La cotarul cenuşiu P.E.D.=5-7 larve vii/ 30 butuci
analizati pentru 30 Ha de plantaţie viticolă.Aplicarea tratamentelor nu trebuie făcută generalizat, fiindca s-a
dovedit ca invaziile populatiilor de cotar sunt intotdeauna pe portiuni limitate, uneori in cadrul aceleiasi
parcele.Pentru a nu distruge echilibrul biologic natural, supravegherea atenta a parcelei este indispensabila
MĂSURI DE COMBATERE:
In cazul unui atac masiv se recomanda:
Primăvara devreme , la umflarea mugurilor:
-Confidor Oil SC 004-1,5% sau
-Nuprid Oil 004 CE -0,015% sau
-Mospilan 20 SG-0,025% + Toil
In perioada de vegetatie recomandam:
-Fastac 10 EC-0,075% sau
-Actara 25 WG- 0,025% sau
-Decis Expert-75 ml/Ha sau
-Laser 240 SC-0,2 l/Ha sau
-Affirm-1,5 Kg/Ha
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:
Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, respectandu-se dozele sau concentraţiile
din instrucţiunile de folosire.Se vor respecta cu strictete normele de lucru cu P.P.P., pe cele de protectie
a mediului, de PROTECŢIE A ALBINELOR(Conf.Leg.383/2013) si a Protocolului de colaborare
nr.328432 din 31.03.2015, încheiat între A.N.F. şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din Romănia,
privind implementarea legislatiei în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor
cu produse de protecţia plantelor.
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