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TRATAMENT PENTRU COMBATEREA BOLILOR SI DĂUNĂTORILOR LA POMII FRUCTIFERI
Pentru combaterea viermelui marului si viermelui prunului (generatia doua, tratamentul II) si alti
daunatori care produc atac in livezi in aceasta perioada(insecte miniere,paduchele verde la mar, molia
pielitei ,paduchele cenusiu la prun,omizi defoliatoare) se va aplica unul din urmatoarele produse :
FASTAC 10EC-0,02%
sau
KARATE ZEON-0,015%
sau
KAISO SORBIE-0,015%
Sunt insecticide piretroide cu actiune prin contact si ingestie omologate pentru combaterea
daunatorilor mentionati.Este foarte important ca produsul utilizat sa fie aplicat astfel incat sa asigure
acoperirea uniforma a plantelor cu solutie.
Pentru combaterea rapanului si fainarii la mar si par,a moniliozei si patarii rosii a frunzelor la prun se
va adauga unul din urmatoarele produse:
CAPTAN 80WDG-0,15%(produs omologat pentru combaterea rapanului,patarii rosii si moniliozei)
FOLPAN80WDG-0,15% pentru combaterea rapanului marului si 0,2% pentru patarea rosie si ciuruirea
frunzelor prunnului) sau
DELAN PRO-2,5l/ha ( pentru combaterea rapanului la mar si par )
Sunt produse de contact care asigura protectie 7-8 zile in conditii climatice normale.
In livezile in care este atac de fainare se va adauga produsul BUMPER 250EC-0,03%(produs sistemic,se
absoarbe prin toate tesuturile verzi, si are actiune preventiva si curativa)sau se poate aplica produsul
CYFLAMID-0,45l/ha care asigura un control eficient in combaterea fainarii; se aplica singur( nu se amesteca
cu alte produse)
Momentul aplicarii: tratamentul se va aplica in perioada 11.07.-14.07.2017
Alte recomandari:
Este indicat a se aplica un ingrasamant foliar cu calciu( 3-4 tratamente,la intervale minim 14 zile intre
tratamente) ;se poate utiliza FOLIMAX CALCIUM PLUS ,CALCIFOL,NICASOL sau alte formule
existente in fitofarmacii ; tratamentele cu calciu previn aparitia putregaiurilor fiziologice,a
necrozelor,ingalbenirii si caderii frunzelor,reduc sensibilitatea la lovire,maresc rezistenta merelor la
depozitare.

* 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.328.432/31.03.2015 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/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html )
* La realizarea amestecurilor se va verifica compatibilitatea pesticidelor ;
* Efectuati tratamentul pe timp linistit, făra vânt ,dimineata sau seara evitand temperaturile ridicate ;
* Respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor si pe cele de securitate si protectia muncii.
* Cititi cu atentie si respectati măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.
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