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BULETIN DE AVERTIZARE
Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: Viespea merelor
(Hoplocampa testudinea), Rapăn (Venturia i., V. pirina), Făinare, (Podosphaera l.), Focul bacterian al
rozaceelor (Erwinia amylovora), larve Adoxophies reticulana, larve miniere, afide.
Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:
MĂR , PĂR
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului: tratament de siguranţă pentru boli,
numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii: PED – viespe = peste 2% flori cu pontă; PED Adoxophyes = 8% inflorescenţe cu larve;
Folosiţi unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. Decis 25 WG = 30 g/ha + Embrelia = 1,44 l/ha sau
2. Decis 25 WG = 30 g/ha + Delan Pro = 2,5 l/ha + Kumulus DF = 3 kg/ha
► Puteți utiliza şi alte produse de uz fitosanitar omologate care se găsesc în baza de date PestExpert
Perioada optimă de tratament: Tratamentul se va aplica diferenţiat în funcţie de microclimatele zonale ale
judeţului Vaslui, respectând faza fenologică - ”când 10 -15% din flori au început să-şi scuture petalele”.
 În livezile de măr, păr, gutui unde s-a manifestat Focul babterian (Erwinia amylovora) recomandăm
efectuarea tratamentului cu unul din următoarele produse: Aliette 80 WG = 3,75 kg/ha sau Bouillie
bordelaise WDG = 7,5 kg/ha sau Champ 77 WG/Coppermax = 2 kg/ha.
Alte recomandări:
 In cazul tratamentelor complexate efectuaţi în prealabil testul de compatibilitate
 Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs
înainte de utilizare.
 Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au
următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor
de Protecţie a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în
conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de
persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de
protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile
agricole, aşa cum sunt prevăzute în "Ghidul pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a
plantelor" - emis de Autoritatea Naţională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor
utilizate şi depozitate în exploataţie, precum şi registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a
plantelor, conform modelului::
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7. Pentru protecţia familiilor de albine respectaţi Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR
privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide şi Legea apiculturii
nr. 383/2013.
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