Oficiul fitosanitar GiurgiuSos. Ghizdarului, nr 2,
tel. 0246217617,e-mail ofgiurgiu@anfof.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 15 din 26/05/2022
Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: afide
(O scurta descriere a organismului daunator, fotografie, mod de atac)
FĂINAREA

PUTREGAIUL ALB

RUGINA

PUTREGAIUL GRI

FUSARIUM (PUTREGAIUL RĂDĂCINII)

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la mazare cu:
1 SWITCH sau
Mazare boabe
(camp)

Boli

Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum 1,0
spp. (antracnoza)
kg/ha

28
zile

-

2 ZOXIS sau
Mazare boabe uscata
(camp)

Putregaiul cenusiu, fainarea, rugina,
antracnoza
Putregaiul cenusiu, fainarea, rugina,
Mazare verde pastai (camp) Boli
antracnoza
Boli

1,0
L/ha
1,0
L/ha

14
zile
14
zile

-

3 DAGONIS
mazare Boli

Antracnoza, putregaiul alb,
rugina

2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la
maturitatea bo

--

4 TEPEKI
mazare Dăunători

paduchele verde al
piersicului

0,140 kg/ha Se aplica din aprilie pana in iunie, de
-la 6 frunze

Alte produse pentru protectie a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul
Romaniei.
Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie
preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al
organismelor daunatoare.
Alte recomandari: însămânțarea timpurie, utilizarea soiurilor de maturare timpurie și
săparea profundă a solului . Selecția corectă a semintelor ajuta la evitarea deteriorării
mazării de către mai multe tipuri de dăunători și boli simultan. Important! Rotirea culturii
Source: https://farm-ro.desigusxpro.com/posadka/ogorod/bobovye/goroh/vrediteli-i-boleznigoroha.html

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci
cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!
Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protective a plantelor,
normele de protective si securitatea muncii, de protective a albinelor si a animalelor in
conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al
Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru administratie
Locală si 1786/tb/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de
colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, în
vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția
plantelor);
Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017
privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea in siguranță a produselor
de protecția plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform ordinului ministrului mediului, apelor și
padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare ți pentru siguranța
alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiționalitatea în cadreul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri în
Romănia, cu modificările ulterioare.
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