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Oficiul Fitosanitar Bihor comunica tratamentul pentru combaterea dăunatorului gindacul de
Colorado (Leptinotarsa decemlineata) – la cartof - tratamentul I, generatia I . Se mai combat:afide
mană , alternaria.
Efectuați tratamentul folosind unul din următoarele amestecuri de produse:
1. ALVERDE - 0,250 l/ha
+ CHAMP 77 WG - 2 kg/ ha sau
2. BENEVIA - 0,125 /ha + FUNGURAN 50 WP - 2 kg/ha sau
3. CORAGEN - 50 ml/ha +
SHIRLAN 500 SC - 0.3 l/ha.
Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România.
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: La apriţia larvelor pe frunze.
Tratamentul se repeta dupa 8 – 10 zile folosind un alt amestec din cele mai sus mentionate.
. La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire, de pe eticheta
produsului. De asemenea se va verifica cu mare atenție recomandările privind compatibilitatea
produselor atunci cind urmează să se facă amestecuri de produse de protecția plantelor.
Dupa golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluția rezultată golinduse în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează
distribuitorului.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru proteția plantelor norme de protecție și
securitatea muncii, protecția albinelor și a animalelor in conformitate cu legea nr.383/2013 a
apiculturii cu modificarile si complectarile ulterioare și Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,
Ordinul nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru
Administrație Locală și 1786/TB/1991 Al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de
colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, in vederea
protecției familiilor de albine,impotriva intixicațiilor cu produse pentru protecția plantelor )
Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,
al ministrului mediului, apelor si pădurilor și al președintelui Autoritații Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiționalitatea in cadrul schemelor de sprijin și măsurilor de sprijin pentru fermieri in România,
cu modificarile ulterioare.
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