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,, A preveni este mai simplu decât a vindeca”.
BULETIN DE AVERTIZARE
POMICULTURĂ – MĂR, PĂR

Condiţiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariţiei şi dezvoltării bolilor şi dăunătorilor:
FĂINARE, RAPĂN, MONILIOZĂ, PĂTAREA ALBĂ ŞI BRUNĂ, PĂDUCHELE DIN SAN-JOSE , VIERMELE
MERELOR, PĂDUCHELE LÂNOS AL MĂRULUI , AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE, OMIZI MINIERE,
ACARIENI şi PSYLLIDE.
Perioada optimă de tratament: La atingerea P.E.D.-ului: VIERME MĂR (când PED = 1-2 înţepături sau un ou
la 100 frunze); la SAN-JOSE ( când PED = 2-3 fructe atacate); AFIDE (cînd PED = 8-10 colonii); ACARIENI (PED =
5 exemplare /frunză); OMIZI MINIERE ( PED = 1-2 mine / frunză).
FUNGICIDE SISTEMICE CE COMBAT SIMULTAN
RAPĂNUL, FĂINAREA ŞI MONILIOZA
INSECTICIDE
- STROBY DF – 0,01%-0,013% sau
DANTOP 50 WG – 0,02% (Păduchele din San-Jose, păduchele
- SYSTHANE 12 E – 0,04% sau
lânos, miniere şi vierme) sau
- ORIUS 25 EW – 0,05% sau
+
CALYPSO 480 SC- 0,02% (San-Jose, vierme măr, miniere, afide)
- TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau
- DECIS 25 WG- 0,003% (San –Jose, vieme măr,
- FOLICUR SOLO 250 EW – 0,05% sau
minatoare, afide) sau
-DECIS MEGA 50 EW – 0,015 ( San-Jose, afide,
- VECTRA 10 SC – 0,03% sau
vierme măr, molia pielitei) sau
-CHORUS 75 WG 0,02%
- KARATE ZEON – 0,015% -(Vierme măr, afide) sau
- LASER 240 SC – 0,06% (San-Jose, minierul marmorat,
viermr măr) sau
- ACTARA 25 WG – 0,01% (Păduchele din San-Jose, minatoare,
păducchele lânos şi afide).
Pentru combaterea Păduchelui lânos, recomandăm: MAVRIK 2F – 0,05%; MOSPILAN 20 SP – 0,025%;
NURELLE D 50/500 EC – 0,08%; ACTARA 25 WG – 0,01%; DECIS 2,5 EC – 0,05%.
Pentru combaterea acarienilor recomandăm a se folosi următoarele acaricide: DEMITAN 200 SC – 0,05% ;
OMITE 570 EW – 0,1%; NISSORUN 10 WP – 0,03%; ENVIDOR 240 SC – 0,04%.
Pentru combaterea Puricelui melifer al părului (Psylla piri) fiind cel mai periculos dăunător al părului
recomandăm următoarea schemă de tratament:
- NOMOLT 15 SC – 0,05%;
- DIMILIN 25 WP – 0,03%;
+ în amestec cu acaricidele: VERTIMEC 1,8% EC – 0,1% - 0,15%
- RIMON 10 EC – 0,075%.
care au efect sinergic şi măresc eficacitatea de combatere.
Tratamentul se repetă la 10-12 zile.
ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE: Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La
prepararea soluţiei se vor respecta concentraţiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea.
Se va respecta principiul ALTERNANŢEI prin care se înţelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac
parte din grupe chimice diferite şi au mecanisme de acţiune complet diferite.
La realizarea amestecurilor verificaţi compatibilitatea pesticidelor (fizică şi chimică). Luaţi măsurile ce se
impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe
cele de securitate a muncii, de pază şi securitate a incendiilor, DE PROTECŢIE A ALBINELOR (conform Ordinului
interministerial nr.127/1991), animalelor, peştilor şi altor animale acvatice.
În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii şi
Alimentaţiei, 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15 b/3404/1991 al
Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România privind
unele măsuri pentru PROTECŢIA FAMILIILOR DE ALBINE împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, veţi lua şi respecta
obligatoriu toate măsurile ce vă revin în acest sens, mai ales în perioada de ,,înflorire” . Se vor respecta de asemenea
măsurile ce privesc şi protecţia altor agenţi polenizatori, a entomofaunei utile, animalelor, peştilor şi altor animale
acvatice.
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