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BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 24/28. 06. 2018
Condiţiile climatice din această perioadă au creat, la speciile pomicole din familia
Rosaceae subfamilia Maloideae (măr, păr, gutui), condiţii foarte favorabile atacului bacteriei
Erwinia amylovora care produce focul bacterian al rosaceelor
Ca urmare, recomandăm efectuarea, într-un interval de maxim 24 h de la încetarea
precipitaţiilor, a unui tratament cu unul din următoarele produsele fungicide:
KOCIDE 2000
CHAMP 77 WG/ (COPPERMAX
FUNGURAN OH 50 WP
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RECOMANDĂRI:
-Bacteria Erwinia amylovora este un agent patogen aflat pe lista de carantină (HG 563/2007,
anexa II, sectiuna 2)!
-În unii ani, atacurile acestui agent patogen, pot lua aspect de calamitate şi pot produce pagube
foarte mari, mai ales la speciile păr şi gutui.
-Pomii puternic atacaţi vor fi defrişaţi şi distruşi prin ardere. Cei slab atacaţi vor fi curăţaţi
prin tăierea ramurilor atacate. Incizia se va face în ţesut sănătos cu 15 cm sub zona atacată.
Instrumentarul de tăiat, se va dezinfecta cu alcool etilic 70%.
-Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt.
-Riscul apariţiei bolii, la speciile pomicole menţionate, este deosebit de ridicat în cazul în care
nu au fost aplicate tratamentele recomnadate la precedentele avertizări!
-În soluţia de stropit se poate adăuga şi un insecticid, omologat la măr, cum ar fi de ex.
KARATE ZEON – 0,015%, ACTARA 25 WG -0,15 kg/ha, MAVRIK 2 F - 0,75 l/ha,
NOVADIM PROGRESS – 0,75% sau alte produse omologate) pentru prevenirea atacurilor
unor dăunători specifici (de exemplu afide – Aphis . sp, viermele merelor Cydia pomonella ş.a.). .
-În soluţia de stropit se va adăuga un ,,adeziv,, de ex. Trend;
-Respectaţi regulile de manipulare şi administrare a produselor de protecţie a plantelor.
-Recuperaţi ambalajele goale, protejaţi familiile de albine şi mediul!
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