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In această perioadă condiţiile climatice sunt favorabile
producerii infecţiilor cu mană şi făinare la viţei de vie.
Pentru tratament recomandăm una din produsele scheme
de tratament:
1. EQUATION PRO - 0,4 kg/ha + FLOSUL - 4,0 l/ha ;
2. ARMETIL COBRE (MANOXIN COMBI) - 2,5 kg/ha +
KARATHANE GOLD 350 EC (KARATHANE PLUS ) – 0,5 l/ha;
3. MAGMA TRIPLE (AFRASA TRIPLE WP) - 0,9-3,0 kg/ha +
TALENDO (TALIUS ) – 0,225 l/ha;
4. PROFILER 71,1 WG - 2,25 - 2,50 kg/ha + VIVANDO – 0,2 l/ha.
5. SAVIAL FORTE - 0,75-2,5 L/ha + CYFLAMID 5 EW - 0,3 L/ha;
6. UNIVERSALIS 593 SC 2,00 l/ha + KUMULUS DF – 0,3%.
Pragul economic de dăunare ( PED) este pentru mană și făinare
când se realizează o frecvență de peste 10% frunze cu simptome ale bolii.
Pentru tratament se pot folosi şi alte produse omologate, cu efect similar.
Alte recomandări:
Respectați prevederilor legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. și completarea la
zi a Registrului de evidență a tratamenelor fitosanitare. Se vor utiliza numai ppp. omologate inregistrate in
baza de date PEST-EXPERT - https://aloe.anfdf.ro/ utilizând aplicația internet explorer, parola și utilizator
„guest”. Clătiți de 3 ori recipienții și livrați ambalajele la operatorii economici care efectuează neutralizarea
acestora. – program SCAPA, www.aiprom.ro. Respectați normele de lucru cu ppp, normele de protecție și
securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a
apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul
comun nr. 45/ 1991 al MAA, 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
intoxicației cu ppp); Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de
bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecția plantelor.
Respectați obligațiile ce
vă revin conform Ordinul MADR, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA
nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor și
măsurilor de sprijin pentru fermieri in România, cu modificările ulterioare.

