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În perioada 13-17.07. 2022 aplicaţi un tratament chimic pentru combaterea VIERMELUI PRUNELOR
(Laspyresia funebrana) tr. I gen.II ., tratamentul se va aplica în parcelele unde se depășește pragul economic de
dăunare care este la Laspeyresia funebrana de 2- 3% fructe atacate. Prin acest tratament sun vizați și alți dăunători,
precum afidele și alți defoliatorilor etc.
Pentru tratament recomandăm unul din următoarele insecticide :

AFFIRM OPTI cais,prun,piersic,nectarin Viermele merelor, molii, minierul 2,5 kg/ha
7 zile
marului, minierul marmorat
CORAGEN
prun,piersic cais
Viermele prunelor
100 ml/ha
14 zile
KARATE
pomi fructiferi
viermele prunelor,viespea prumelor
0,015%
7 zile
ZEON (NINJA)
LASER 240 SC prun,cires
viermele prunelor, viespea
0,6 l/ha
7 zile
samburilor,
Apariția eșalonată a dăunătorului impune repetarea tratamentului la 10-12 zile.
Impotriva moniliozei, antracnozei, ciuruirii frunzelor la sâmburoase se recomandă unul din
produsele: SIGNUM – 0,5 kg/ha ( 0,05%) sau LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha sau FOLPAN 80
WDG (FLOVINE ) – 0,2% sau CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) – 0,15% (1,5 kg/ha) sau SCORE 250 EC
(MAVITA 250 EC) - 0,2 L/ha
Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi şi alte produse omologate cu efect similar.
Efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate.
Se vor respecta cu stricteţe indicaţiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.
Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite ( sau cu mod de actiune
diferit) pentru a evita aparitia formelor de rezistenţă la un anumit produs.
Volumul mediu de soluţie (l/ha) aplicat cu utilaje tereste este la mar,cireş,vişin nuc de 1500 l/ha şi
1000 l/ha la păr,gutui,prun,cais,piersic,nectarin,arbuşti fructiferi,căpşuni,pepiniere pomicole – în funcţie de
tipul de livadă şi vârsta plantaţiei.
Clătiți de 3 ori recipienții și livrați ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectueaza neutralizarea
acestora > program SCAPA www.aiprom.ro
Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea,
manipularea, utilizarea produselor de protecţia plantelor şi completarea la zi a Registrului privind evidenţa
tratamentelor fitosanitare.Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT
care poate fi accesată la adresa : http://www.madr.ro Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor
este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar şi APIA.
Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranţă a produselor de protecţia plantelor la adresa:
http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html
In conformitate cu prevederile legale respectaţi normele de tehnica securităţii muncii, protecţia animalelor,
albinelor şi a mediului înconjurător, împotriva intoxicaţiilor cu pesticide!

